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Controladoria Geral 
do Município

AUDIÊNCIA PÚBLICA 

Em cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, informamos que no dia 30 de setembro de 2019 (segunda-feira), às 10 horas, no Plenário da Câmara Legislativa 
Municipal, será realizada Audiência Pública para prestação de contas referente ao 2º quadrimestre de 2019, conforme determina a Lei Complementar nº 101/2000, em 
seu art. 9º, § 4º. Os dados serão apresentados pelo Poder Executivo, através da Controladoria Geral do Município.

Atenciosamente, 

Karen Carazza
Diretora de Operação Institucional
Controladoria Geral do Município
Prefeitura Municipal de Contagem

Secretaria Municipal 
de Administração

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Contagem, 26 de setembro de 2019.

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO NÚMERO 037/2019 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0100/2019
TIPO: MENOR PREÇO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA QUE POSSUA SISTEMA A LASER PARA IMPRESSÕES DE DADOS VARIADOS, ENDEREÇAMENTO, DOBRA E LACRA-
MENTO, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL PREVISTA PARA O ANO DE 2019 A 2020.

Dotação Orçamentária: 1081.04.123.0001.2161-33903948 - 0100

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

LOTE LICITANTE VENCEDORA VALOR TOTAL

1 SITE MANUSEIO DE CORRESPONDENCIAS A LASER LTDA R$ 14.400,00

2 SITE MANUSEIO DE CORRESPONDENCIAS A LASER LTDA R$ 120.000,00

3 SITE MANUSEIO DE CORRESPONDENCIAS A LASER LTDA R$ 10.000,00

4 SITE MANUSEIO DE CORRESPONDENCIAS A LASER LTDA R$ 9.600,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 154.000,00
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O valor total e fi nal da presente licitação foi de R$ 154.000,00 (Cento e cinquenta e quatro Mil Reais), estando os valores unitários dos serviços descritos na proposta 
fi nal ajustada apresentada pela LICITANTE VENCEDORA, nos autos.

Eliana Alves da Silva
Pregoeira
DESPACHO:

Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora LICITANTE SITE MANUSEIO DE CORRESPONDENCIAS A LASER LTDA – CNPJ: 05.313.140/0001-33, na modalidade Pregão 
Eletrônico número 037/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO número 0100/2019, Adjudico e homologo a licitação para a respectiva contratação.
Contagem, 26 de setembro de 2019.

Adriano Henrique Fontoura de Faria                                                                  Lucas Moraes Martins
    Secretário de Administração                                                                      Subsecretário de Administração                                                                 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 26/09/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 107/2019 PA. 184/2018 PE. 070/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL. 
CONTRATADA: RANNIPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS LTDA EPP.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – MATERIAIS PERSONALIZADOS DE USO INDIVIDUAL A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS MULHERES DA PAZ E PRO-
TEÇÃO DE JOVENS EM TERRITÓRIO VULNERÁVEL.
VALOR GLOBAL: R$ 820,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1171.06.122.0009.2025 – 33903999 - 2124 RED. 998
VIGÊNCIA: DE 06/09/2019 ATÉ 27/12/2019.
ASSINADO: 05/09/2019.

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 110/2019/SRP PA. 185/2018 PE. 061/2018 ATA 009/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
CONTRATADA: MEGA INDÚSTRIA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS TÊXTEIS LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO NO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, DE UNIFORMES ESCOLARES – ITENS 1 E 2 LOTE ÚNICO DA ATA.
VALOR GLOBAL: R$ 5.535.841,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0029.2080 – 33903023 – 0100 RED. 580 (R$ 1.590.812,08) / 1121.12.361.0029.2081 – 33903023 – 0100 RED. 547 (R$ 
3.743.233,36) / 1121.12.366.0029.2082 – 33903023 – 0100 RED. 590 (R$ 201.795,56)
VIGÊNCIA: DE 16/09/2019 ATÉ 16/09/2020.
ASSINADO: 16/09/2019.

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO N° 014/2019 PA. 083/2019 CRED. 003/2019.
MUNICÍPIO: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA/FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS, INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA (FECON). 
AGENTE ARRECADADOR: ITAÚ UNIBANCO S.A.

ASSINATURA DIGITAL
Diário Oficial do Município de Contagem

Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo

Prefeito Municipal: Alexis José Ferreira de Freitas

Projeto editorial e produção: 

Jornalistas: Diúde Campos,  Carolina Melo Cunha, 

Noême Ramos e Vanessa Trotta
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Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro 
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OBJETO: PRESTAÇÃO D ESERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS DO FUNDO ESPECIAL DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS, INSCRITOS OU NÃO EM 
DÍVIDA ATIVA (FECON).
VALOR GLOBAL: R$ 40.000,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1182.04.123.0082.2230 – 33903964 - 7100
VIGÊNCIA: DE 20/09/2019 ATÉ 31/12/2022.
ASSINADO: 19/09/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – CONCORRÊNCIA NÚMERO 005/2019
A Prefeitura do Município de Contagem torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na seguinte modalidade: 
Concorrência número 005/2019 – PA 060/2019, tipo menor preço, CONCESSÃO ADMINISTRATIVA para a prestação dos SERVIÇOS, precedida da realização das OBRAS, 
para as UNIDADES DE ENSINO, no Município de Contagem-MG, com entrega dos envelopes de documentação e propostas até às 08:30 (oito horas e trinta minutos) do 
dia 19 (dezenove) de novembro 2019 e com a abertura marcada para as 09:00 (nove horas), do dia 19 (dezenove) de novembro 2019.
Observação: A presente licitação está sendo republicada na forma da Lei.
Os interessados poderão ler e obter o texto integral do Edital e seus Anexos, inclusive projetos arquitetônicos, que estarão disponíveis a partir do dia 30 (trinta) de 
setembro de 2019, na Sala da Comissão Permanente de Licitações, situada Praça Presidente Tancredo neves nº 200, Bairro Camilo Alves – Contagem/MG, tel.: (0**31) 
3352-5138, de segunda à sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min e de 13h00min às 17h00min, mediante apresentação de um PEN-DRIVE à Comissão Per-
manente de Licitações no endereço acima e, ainda, OBRIGATORIAMENTE, informar, por meio de carta, os seguintes dados: razão social ou denominação completa da 
empresa, CNPJ/MF, endereço completo, telefone, fax e nome da pessoa para contato ou através do site www.contagem.mg.gov.br/licitacoes. Comissão Permanente de 
Licitações.

Secretaria Municipal 
de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Coimbra, Nº 100, Bairro Santa Cruz Industrial CONTAGEM/MG

PORTARIA SEDUC Nº. 053, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019. 

Estabelece normas para organização do Quadro dos Servidores dos Cargos de Natureza Administrativa da Educação da Rede Municipal de Ensino.

A Secretária Municipal de Educação do Município de Contagem, no uso de suas atribuições e tendo em vista os dispositivos legais vigentes,
Resolve:
Art. 1º – Fica defi nida a jornada de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas para os servidores da Educação dos cargos de natureza administrativa das escolas da rede 
municipal de ensino, anexos e Unidades Municipais de Educação Infantil - Umeis, conforme disposto na Lei Complementar nº 284, de 23 de setembro de 2019, que 
concede reajuste remuneratório de 5% aos servidores da carreira da Educação do Poder Executivo Municipal e dá outras providências.

§1º – O Quadro dos Servidores dos Cargos de Natureza Administrativa da Educação da Rede Municipal de Ensino é composto por:
Agente de Educação Infantil;
Agente de Serviço Escolar;
Analista de Gestão Educacional;
Assistente de Gestão Educacional;
Auxiliar de Biblioteca Escolar;
Auxiliar de Secretaria Escolar;
Auxiliar de Serviços Escolares;
Assistente Escolar;
Encarregado de Serviços Gerais;
Secretário Escolar;
Bibliotecônomo;
Nutricionista Escolar.
§2º – Os servidores dos referidos cargos deverão cumprir jornada de efetivo trabalho de 05 (cinco) horas diárias, perfazendo o total de 25 (vinte e cinco) horas sema-
nais.

Art. 2º – Os horários de trabalho das respectivas estruturas de funcionamento das Unidades de Ensino fi cam, assim, determinados:
Horário de trabalho para Unidades Escolares (escolas):

Cargo

Horário

Até 2 Turnos 3 Turnos
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Secretário Escolar / 
Auxiliar de Secretaria Escolar

das 7 h às 12 h
das 12h30min às 17h30min

das 7 h às 12 h
das12h30min às 17h30min
das 17h30min às 22h30min

Auxiliar de Biblioteca Escolar

Assistente Escolar

Agente de Educação Infantil
(atendimento parcial)

das 7 h às 12 h
das 12h30min às 17h30min

Agente de Educação Infantil
(atendimento Integral)

das 7 h às 12 h

das 9h30min às 14h30min
(Unidade com Turma Integral)

das 12h30min às 17h30min

Auxiliar de Serviços Escolares
das 7 h às 12 h
das 13 h às 18 h

das 7 h às 12 h
das 13h às 18h
das 17h30 min às 22h30min

Agente de Serviços Escolares

7hs às 12hs
das 12h30min às 17h30min

das 7 h às 12 h
das 12h30min às 17h30min
das 17h30 min às 22h30min

Encarregado de Serviços Gerais

Horário de trabalho para Umeis e Anexos (endereços separado da Unidade):

Cargo

Horário

Até 02 turnos

Secretário Escolar /
Auxiliar de Secretária Escolar

das 7 h às 12 h
das 12h30min às 17h30min

Parágrafo único: Em unidades com 03 (três) ou mais Secretários Escolares e Auxiliares de Secretaria Escolar é facultado à Direção Escolar fi xar o horário que melhor 
atenda as demandas dos turnos em funcionamento.
Art. 3º – Os detentores dos cargos de Analista de Gestão Educacional, Assistente de Gestão Educacional, Bibliotecônomo e Nutricionista Escolar terão a forma de atu-
ação da jornada diária fi xada em comum acordo com a Seduc, levando em consideração as necessidades das instituições educacionais e as funções da natureza do 
cargo.
Art. 4º – A implantação dos quantitativos dos cargos, para atuação nos respectivos horários nas unidades de ensino, dar-se-á de acordo com o quantitativo já existente.
Art. 5º – Considerar-se-á o(a) servidor(a) com restrição médica para que exerça as funções de apoio pedagógico e administrativo, resguardadas as funções correlatas ao 
cargo de origem e observadas as especifi cidades descritas nos relatórios médicos.
Parágrafo Único: Caberá à Diretoria de Gestão dos Profi ssionais em Educação a orientação às unidades de ensino sobre servidores que assumirão funções de apoio 
pedagógico e administrativo.
Art. 6º – Revoga-se a Portaria 014/2013, bem como os dispositivos contrários a esta Portaria.
Art. 7º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino de Contagem

EXTRATO DA JUSTIFICATIVA
DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 58/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Processo Administrativo nº 58/2019

Dispensa de Chamamento nº 58/2019

Ente Público Celebrante Município de Contagem, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação

OSC Centro de Atendimento e Inclusão Social - CAIS

CNPJ 21.725.056/0001-83
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Endereço Rua Aj nº 171, Bairro Conjunto Água Branca, Contagem/MG CEP: 32.370-270

Valor total do repasse R$ 410.324,00 (quatrocentos e dez mil, trezentos e vinte e quatro reais)

Origem dos recursos Tesouro/0101

Período de vigência 12 meses

Dotações Orçamentárias 1.12.1.12.367.0029.2083.33.50.41.00 Fonte 0101

Objeto da parceria
Desenvolvimento de Atendimento ao Estudante no Programa de Atendimento Especializado – AEE, em regime de mútua 
cooperação, para a consecução de fi nalidades de interesse público e recíproco, em observância à legislação vigente.

Fundamento legal Artigos 30, inciso VI e 32, da Lei Federal nº 13.019/14; §§ 3º e 4º, do Decreto Municipal nº 30/2017;

Procedimento para impugnação

Prazo de 5 (cinco) dias, contados desta publicação, para eventuais impugnações, que devem ser apresentadas por 
escrito, no protocolo geral da Prefeitura de Contagem – Praça Presidente Tancredo Neves, nº 200, Bairro Camilo Alves, 
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, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 680/2019

PROCESSO Nº 21071/2017-02A
RECORRENTE: JAIR FAEDA CORTEZ
ASSUNTO: Isenção de IPTU aposentados e pensionistas
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019.

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso NÃO provido - DECISÃO 
MANTIDA. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância para negar provimento ao recurso do contribuinte 
para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 02.184.0390.001, por possuir o requerente mais de um imóvel no município. 
Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Mário Lucio Gonçalves de Moura e o Sr. Adriano 
Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 681/2019

PROCESSO Nº 14165/2017-02A
RECORRENTE: ROSÂNGELA DIAS DE AVELAR
ASSUNTO: Isenção de IPTU aposentados e pensionistas
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019.

IPTU – RECURSO VOLUNTÁRIO – pedido de isenção para aposentados e pensionistas – INdeferimento do pedido em primeira instância – recurso NÃO provido - DECISÃO 
MANTIDA. Acompanhando o voto do relator, a Câmara, por unanimidade, manteve a decisão de primeira instância para negar provimento ao recurso da contribuinte 
para isenção do IPTU e TCRS para o exercício 2017 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 05.093.0420.001, por não ter comprovado a requerente a condição de 
aposentada. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Mário Lucio Gonçalves de Moura e o Sr. 
Adriano Cardoso.

ACÓRDÃO Nº 682/2019
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PROCESSO Nº 00156/2017-07A
REQUERENTE: CONCRELAGOS CONCRETO LTDA
ASSUNTO: ISSQN RETENÇÃO
RELATOR: Adriano Cardoso
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019.

ISSQN RETENÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO CONCORRENDO COM RECURSO VOLUNTÁRIO – ENQUARAMENTO TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E DE 
TRANSPORTES DE NATUREZA MUNICIPAL - ATIVIDADES PREVISTAS NOS ITENS 7.02 E 16.01 DA LISTA DE SERVIÇOS - ISSQN SUJEITO À RETENÇÃO PELO TOMADOR 
DOS SERVIÇOS – LOCAÇÃO NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o relator, EM REEXAME 
NECESSÁRIO, a Câmara confi rmou a decisão proferida em primeira instância de procedência parcial da reclamação apresentada, retifi cando os valores lançados a título 
de ISSQN, MULTAS DE REVALIDAÇÃO e MULTAS ISOLADAS, conforme quadros demonstrativos, fl s. 161 a 165 dos autos e ao mesmo tempo mantendo os demais lança-
mentos consignados no TNF nº 22.618, de 28/04/2017. Prejudicado o recurso voluntário. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, 
Sr. Adriano Cardoso, Sra. Kênia Dutra de Campos e Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura

ACÓRDÃO Nº 683/2019

PROCESSO Nº 00327/2016-07A
REQUERENTE: PREVIAÇÃO CONSULTORIA E SERVIÇOS EM SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL E EMERGÊNCIA LTDA
ASSUNTO: Lançamento de ISSQN
RELATOR: Adriano Cardoso
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019.

ISSQN – RECURSO VOLUNTÁRIO – ENQUARAMENTO TRIBUTÁRIO – SERVIÇOS PREVISTOS NOS ITENS 4.01, 7.03, 8.02, 14.01, 14.06, 17.02, 17.09 e 17.24 DA LISTA DE 
SERVIÇOS - ISSQN DEVIDO NO LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR – DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade de votos, acompanhando o 
relator, a Câmara conheceu do recurso voluntário, negando-lhe provimento para confi rmar a decisão de procedência parcial do pedido de primeira instância de excluir 
o ISSQN retido e já recolhido por tomadores de serviços estabelecidos em Contagem e ao mesmo tempo manter todas as demais exigências consignadas no TNF nº 
24.799, série “B” de 27/10/2016. Participaram do julgamento presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, Sr. Adriano Cardoso, Sra. Kênia Dutra de Campos e Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura

ACÓRDÃO Nº 684/2019

PROCESSO Nº 10582/2017-01A
RECORRENTE: AGOSTINHA GORETTE DA SILVA 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentados
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019. 

IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA –  APOSENTADA –  PROPRIETÁRIA E/OU POSSUIDORA DE ÚNICO IMÓVEL NESSE MUNICÍPIO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS 
– POSSUI DIREITO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Acompanhando o voto da relatora, a 1ª câmara, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provi-
mento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel relativo ao imóvel constituído 
pelo lote 0004, quadra 0028, índice cadastral nº 10.529.0084.005, localizado na Rua João José Almeida, nº 56, Apartamento 301, Bairro Alvorada, Contagem/MG, uma 
vez que restou demonstrado que a contribuinte não é sócia de empresa, bem como os requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 
50.C do CTMC foram preenchidos.  Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e 
o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 685/2019

PROCESSO Nº 13064/2017-01A
RECORRENTE: MARIA SEVERINA CAMPOS 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentados
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019. 

IPTU/TCRS – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO 
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA –  APOSENTADA –  PROPRIETÁRIA E/OU POSSUIDORA DE ÚNICO IMÓVEL NESSE MUNICÍPIO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS 
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– POSSUI DIREITO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. Acompanhando o voto da relatora, a 1ª câmara, por unanimidade, conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provi-
mento, para reformar a decisão de primeira instância e deferir o pedido de isenção de IPTU e TCRS do exercício 2017, relativo ao imóvel relativo ao imóvel constituído 
pelo lote 0012, quadra 0013, índice cadastral nº 10.056.0306.0015, localizado na Rua Vicente dos Santos, nº324, Bairro Bernardo Monteiro, Contagem/MG, uma vez 
que restou demonstrado que a contribuinte não é sócia de empresa, bem como os requisitos previstos no § 2º, do art. 2º do Decreto nº 54/2017 c/c artigos 50.B e 50.C 
do CTMC foram preenchidos.  Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. 
Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 686/2019

PROCESSO Nº 23392/2017-02A
RECORRENTE: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MINAS GERAIS (SESC) 
ASSUNTO: Pedido de reconsideração
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019. 

ISSQN. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RECOLHIMENTO EM DUPLICIDADE. DEFERIMENTO PARCIAL DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA 
MANTIDA PARCIALMENTE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO JULGADO DE OFÍCIO. Acompanhando o voto da relatora, a 1ª Câmara, por unanimidade, reviu de OFÍCIO a 
decisão de 2ª instância proferida às fl s. 33/35 dos autos no sentido de revoga-la quanto ao pedido de restituição do ISSQN recolhido em duplicidade para o Município 
de Contagem, o qual foi retido da empresa prestadora de serviço CAWA Engenharia LTDA., referente às notas fi scais nos 2017/34, 2017/35, 2017/40. O valor pago in-
devidamente deverá ser atualizado na forma do artigo 40, §1 do CTMC. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a Sra. Kênia Dutra 
de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 687/2019

PROCESSO Nº 09725/2017-02A
RECORRENTE: DOMÍCIO DE SOUZA GOMES
ASSUNTO: Isenção de IPTU – Pendência documentos comprovação renda
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019.

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENCIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PENDÊNCIA DOCUMENTOS 
COMPROVAÇÃO APOSENTADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – MANTIDA A DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do 
recurso voluntário, e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância de indeferimento do pedido de isenção do IPTU-Imposto Sobre a Propriedade 
Predial e Territorial Urbana e Taxas que com ele são lançadas, sobre o imóvel de índice cadastral nº 11.238.0135.001-0, por não atender os requisitos do artigo 50-C do 
Código Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do Decreto nº 54/2017. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, 
a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO Nº 688/2019

PROCESSO Nº 06959/2017-05A
RECORRENTE: MARIA DA PIEDADE GOMES BELO
ASSUNTO: Isenção de IPTU – Pendência documentos comprovação renda
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 24 de setembro de 2019.

IPTU – PEDIDO DE ISENÇÃO PARA APOSENTADOS E PENCIONISTAS – IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO VOLUNTÁRIO – PENDÊNCIA DOCUMENTOS – 
FRAÇÃO – RENDA – REGISTRO – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – REFORMA DA DECISÃO. Por unanimidade de votos, acompanhando o Relator, a 1ª Câmara 
conheceu do recurso voluntário, e deu-lhe provimento para reformar a decisão de primeira instância e determinar a desconstituição do lançamento do IPTU-Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e Taxas que com ele são lançadas, sobre o imóvel de índice cadastral nº 08.690.0120.002-0, na forma do artigo 50-C do 
Código Tributário Municipal de Contagem MG e §2º do artigo 2º do Decreto nº 54/2017. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, 
a Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura.

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

Aos 18 (dezoito) dias do mês de setembro 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. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho e Sr. Marco Túlio Marchesini. Após leitura e aprovação da Ata da última reunião, retornou à 
pauta o processo Nº 16638/2017-02A – JOSÉ DOS SANTOS BARBOSA, 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 08.732.0373.001, 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 o Recorrente possui mais de um 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. O Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho, que havia 
pedido vistas dos autos, apresentou voto em separado, dando provimento ao recurso, reformando a decisão em primeira instância, tendo em vista que fi cou compro-
vado que o Recorrente possui apenas um imóvel no município de Contagem. Colocado em votação, o voto do Vogal foi acompanhado pelo Sr. Leonardo Amorim Carlos 
de Souza e pelo Sr. Marco Túlio Marchesini, vencida a Relatora. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 17083/2017-02A – CLÁUDIA JOSÉ DOS REIS, 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 
11.451.0390.001, com relatório do Sr. Felipe Gonçalves de Moura Bicalho que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para manter a decisão de primeira 
instância, eis o Recorrente possui mais de um imóvel no município de Contagem e não comprovou auferir rendimentos inferiores ao limite legal, 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. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 13712/2017-01A – JOSÉ FERREIRA 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 
10.158.0087.001, com relatório do Sra. Flávia de Aguiar Lage que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, confi rmando a decisão de primeira instância, uma vez 
que não fi cou comprovada a utilização residencial 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 da Relatora foi acompanhado pelos demais integrantes da Câmara, em decisão unânime.  Em seguida, entrou em pauta o 
processo Nº 11875/2017-01A – PAULO DA SILVA LOPES, 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 10.591.0337.001, 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 o Recorrente não comprovou a condição de aposentado e nem a de residente, 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 13707/2017-01A – JOÃO BATISTA DE MESQUITA, 
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 02.228.0262.003, 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 por parte do Recorrente, 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 14300/2017-02A – IRIS DE LIMA LOPES, 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 11.552.0010.006, com relatório do Sr. 
Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso e deu-lhe provimento, reformando a decisão de primeira instância, uma vez que a Recorrente comprovou 
possuir apenas um imóvel no município de Contagem, estando 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. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 
13739/2017-02A – ROOSEVELT CORREA DA 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 08.497.0194.001, com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que não conheceu do recurso 
por ser o mesmo intempestivo, mantendo a decisão de primeira instância, uma vez que o Recorrente não comprovou a propriedade do imóvel, não estando 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. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 16286/2017-02A – MARIA APARECIDA DE FARIA, 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 03.179.0710.001, 
com relatório do Sr. Leonardo Amorim Carlos de Souza, que conheceu do recurso de ofício por ser o mesmo intempestivo, e em razão do princípio da autotutela dos 
atos administrativos, reformou a decisão de primeira instância, uma vez que a Recorrente comprovou possuir apenas um imóvel no município de Contagem, estando 
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. Em seguida, entrou em pauta o processo Nº 23133/2017-02A – HÉLIO LIMA DE MIRANDA, 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 
08.630.0090.002, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, uma 
vez que não fi cou comprovada a propriedade do imóvel por parte do Recorrente, não tendo sido atendidos todos 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 17835/2018-02A – ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO BELA VISTA, recurso voluntário contra decisão de primeira instância de improcedência do 
pedido de isenção do IPTU e TCRS referente ao exercício de 2018 do imóvel de índice cadastral nº 06.052.0290.001, com relatório do Sr. Marco Túlio Marchesini, que 
conheceu do recurso e negou-lhe provimento para confi rmar a decisão de primeira instância, uma vez que não foi cumprido o disposto no art. 5º, parágrafo 3º, alínea 
“d” do Decreto 422/2018. 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, 18 de setembro de 2019.PARTICIPANTES DA SESSÃO-FLÁVIA DE AGUIAR 
LAGE- PRESIDENTE-SILMA CEZAR LOBATO PEREIRA- SECRETÁRIA- LEONARDO AMORIM CARLOS DE SOUZA- MARCO TÚLIO MARCHESINI- 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, 26 de setembro de 2019 Página 9 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4672

C.M.D.C.A.C.

ATA DA 8ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM, REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 
2019.
Aos vinte cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove na sede da Casa dos Conselhos de Contagem, situada à Av. José Faria da Rocha, nº 1016 – 3º 
andar, Bairro Eldorado, Contagem/MG, às quatorze horas e dezoito minutos reuniu-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem/
CMDCAC para a sua 8ª Plenária Ordinária do ano de dois mil e dezenove. Estiveram presentes os seguintes Representantes Governamentais titulares: Wellington Soares 
Martins, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social/SMDS; Reginaldo Jorge Dória, representante da SMDS; Jonas dos Santos, representante da 
Secretaria da Fazenda; Katia Maria Ribeiro, representante da Secretaria de Educação; Léa Luiz de Oliveira, representante da Secretaria de Saúde. Representantes 
Governamentais Suplentes: Josiane Cristina Martins Salazar, representante Secretaria de Governo. Representantes não Governamentais Titulares:   José William da Silva, 
representante do Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe; Patrícia Viana, representante da Rede Cidadã; Sônia Maria Santos Soares, representante da Creche 
Comunitária São Domingos Sávio.  Representantes não Governamentais Titulares: Eva Venceslau Custódio, representante da Organização Educacional João XXIII – Obra 
Educacional Irmã Elvira; Graziele Resende Andrade Beda, representante do Centro de Atendimento e Inclusão Social-CAIS. Rodrigo Esquivel, Assessor Jurídico da Casa 
dos Conselhos e demais convidados conforme lista de presença. O Presidente Wellington começou a plenária dando boas-vindas e logo após a oração universal do Pai 
Nosso deu início a pauta da reunião. 1) Mesa Diretora: a) Ofício Fórum de Educação solicitando representantes: Wellington faz a leitura e sugere que a indicação seja 
após a posse dos representantes para o Biénio 2019/2021. b)Revisão da Lei Municipal 3 967/2005: Wellington informa da necessidade da revisão da Lei e sugere que 
seja incluída na pauta da nova gestão do Conselho. c) Revisão Regimento Interno CMDCAC: Wellington informa da necessidade da revisão do regimento interno e 
também sugere que seja incluída na pauta da nova gestão do Conselho. Ambas as sugestões foram aprovadas por todos. d) Adendo da Ata da 6ª Plenária Ordinária do 
dia 17/07/2019: Wellington informa que na Ata 6ª Plenária Ordinária do CMDCAC houve um erro material no item 6(seis) da ata referente a digitação do número de 
votos que aprovaram o parecer favorável da 8ª Comissão de Ética em destituir da função o conselheiro tutelar D.R.S. Na ata constam 7(sete) votos a favor da destitu-
ição 02 abstenções e nenhum voto contrário. Portanto observa-se evidente erro material, visto que a soma dos votos está inferior aos 11(onze) representantes presentes 
que fi zeram o uso do direito ao voto. Neste momento o Sr. Diego (ex.conselheiro Tutelar) solicitou a palavra, que foi dada pela plenária. Logo após Wellington informa 
que o presente adendo visa corrigir um erro de digitação para 09 (nove) votos a favor do parecer da comissão citada que deliberou por destituir o Conselheiro Tutelar e, 
permanecer as 02(duas) abstenções, somando assim o total de 11 (onze)votos, garantindo que seja aplicada a decisão dos conselheiros de Direitos membros do 
CMDCAC. A Plenária aprovou por unanimidade o adendo na Ata da 6ª Plenária Ordinária de dois mil e dezenove, passando o item 6(seis) para a seguinte redação: 6) 7° 
Comissão de Ética: Em seguida, o presidente passou a palavra ao Assessor Jurídico do CMDCAC, Rodrigo Esquivel para leitura do relatório fi nal da 7ª comissão de ética. 
O relatório foi lido na íntegra, tendo como conclusão a seguinte sugestão a plenária: Ante o exposto, os membros da 7ª comissão de ética consideram que o conjunto 
probatório acostado aos autos demonstrou, de forma cabal, que o Conselheiro Tutelar D. R. S., matrícula funcional nº 01499422, cometeu as infrações previstas nos 
artigos 47, incisos IX e XI e art. 51, incisos I e XIII, todos da Lei nº 3967, de 2005. Diante do exposto, essa comissão sugere a plenária do CMDCAC, a aplicação da 
penalidade de DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO, conforme preceitua o art. 48, alínea “C” da Lei nº 3967/2005. Sendo assim, ainda sugere que seja anulada desde já, a 
inscrição do Sr. D. R. S. no processo de escolha dos Conselheiros Tutelares de Contagem para o mandato 2020 a 2024, tendo sido aprovado a anulação da inscrição nos 
termos do art.52 da lei 3967/2005. Em seguida o Conselheiro D. R. S. pediu a plenária a palavra para apresentar defesa oral, tendo o presidente Wellington dado o 
tempo de cinco minutos, após a defesa oral do conselheiro a palavra foi dada ao assessor jurídico do CMDCAC para esclarecimentos de questões levantadas pelo 
presidente do CMDCAC. Após todos os esclarecimentos o presidente do CMDCAC deu início à votação para aprovação ou não do relatório apresentado pela 7ª 
comissão de ética; tendo sido o relatório aprovado por 9 (nove) votos a favor da destituição do Sr. D. R. S., 2 (dois) votos de abstenção e nenhum voto contra o 
relatório. A pedido do conselheiro Sr. D. R. S., registra-se que a conselheira Katia Helena de Jesus inicialmente votou pela abstenção e em seguida mudou seu voto a 
favor da destituição do conselheiro”. 2 – Comissão de Registro: a) Renovação de Diretoria: José William informa do parecer favorável da Comissão quanto a renovação 
de diretoria da entidade Associação dos Moradores e Amigos de Nova Contagem – AMANCA. A plenária aprovou por unanimidade a renovação. b) Renovação de 
Atestado de Funcionamento: Fundação CSN para o Desenvolvimento Social e a Construção da Cidadania e da Associação de Ensino Social Profi ssionalizante – ESPRO. A 
Comissão é favorável a renovação dos atestados de funcionamento e a plenária aprovou por unanimidade. 3-Comissão de Seleção: a) “Ad Referendum” Resposta 
recursos Edital 02/2019: Wellington faz a leitura das interposições de recursos: Proposta: “Casa de Samuel” Ofício 001/2019 referente recurso: Pedido de permissão para 
juntada extemporânea de documento que, por disposição expressa do edital 002/2019, item 5.1, alínea “D”, não foi possível entregar, conforme prazo disposto deste. 
Resposta: Edital 002/2019 Art. 7.4.3 após o prazo limite para apresentação das propostas, não serão aceitos adendos, retifi cações ou esclarecimentos. O pedido foi 
indeferido, pois a proposta não continha todos os elementos contidos no item 5.1.Kyrius, CIA de Artes: Proposta “Introdução à Robótica”, Conforme item 5.1 alínea 
“D” é necessário que a OSC apresente por meio de experiência comprovada no portfólio de realizações na gestão de atividades, ou projetos relacionados ao objeto da 
parceria, ou de natureza semelhante. Conforme item 7.5.2 está bem claro e evidente, quais documentos são de caráter obrigatório sob pena de desclassifi cação. Por 
fi m o item 7.1 tabela 1, etapa “4”, demonstra que a etapa de avaliação das propostas pela comissão de seleção é o momento que se analisa todos os itens exigidos, 
conforme 5.1 e 5.2. Portanto pedido indeferido. Kyrius, CIA de Artes: Proposta: “Kyrius Casa das Artes”. Conforme item 5.1 alínea “D” é necessário que a OSC apresente 
por meio de experiência comprovada no portfólio de realizações na gestão de atividades, ou projetos relacionados ao objeto da parceria, ou de natureza semelhante. 
Conforme item 7.5.2 está bem claro e evidente, quais documentos são de caráter obrigatório sob pena de desclassifi cação. Por fi m o item 7.1 tabela 1, etapa “4”, 
demonstra que a etapa de avaliação das propostas pela comissão de seleção é o momento que se analisa todos os itens exigidos, conforme 5.1 e 5.2. Portanto pedido 
indeferido. Associação Move Cultura: Proposta: “Escola Livre de Artes Digitais – Fase 4”, Solicitação de análise do projeto ELAD-fase 4 frente ao resultado publicado em 
22 de agosto de 2019. Após análise do recurso, pela comissão, deliberou-se pelo deferimento da solicitação, que encaminhará cópia do formulário de análise e 
avaliação por parte desta comissão. A Plenária referendou por unanimidade o indeferimento dos recursos. b) Chamamento Público 002/2019: Wellington realiza a 
leitura para a homologação do resultado fi nal das propostas aptas a obtenção do Certifi cado de Autorização de captação de Recursos – CAC. A Plenária aprovou a 
homologação do resultado fi nal por unanimidade. c) “Ad Referendum” Resposta recursos Edital 04/2019: Wellington faz a leitura da interposição de recurso da ONG 
Juventude com Atitude: Recurso referente a desclassifi cação do projeto Crianças e Adolescentes X Uso e Abuso de Drogas, Vamos Virar Esse Jogo, em razão do não 
cumprimento de ter o mínimo de 1(um) ano de inscrição no CMDCAC. Tendo em vista que o chamamento público para fi ns de seleção de Organização da Sociedade 
Civil interessada em celebrar Termo de Colaboração que tenha por objeto a execução de projetos de atendimento as crianças e adolescentes é um procedimento divido 
em etapas, contendo cada qual os mecanismos respectivos de impugnação, opera-se a preclusão quando se discute matéria que deveria ser tratada em fase anterior. 
Desta forma, exigência do edital não atacada oportunamente não poderá ser impugnada a posteriori, nestes termos, recurso indeferido.  A Plenária referendou por 
unanimidade o indeferimento do recurso. d) “Ad Referendum” Homologação Final 04/2019: Wellington faz a leitura do resultado e a plenária aprova por unanimidade a 
homologação do resultado fi nal do Chamamento Público. e) Chamamento público 04/2019: Wellington informa que a Comissão analisou os Planos de trabalho das  10 
(dez) entidades classifi cadas no chamamento Público 04/2019,sendo os seguintes: Centro de Referência à Criança e ao adolescente – Crescer, proposta “Gol de Clave”-  
R$119.997,35;  Associação Dona Marilene Pinto Matos/ Creche Dona Belinda, proposta “Construindo Saberes” - R$105.547,00;  Instituto de Desenvolvimento Social 
Arca da Aliança, proposta “Crianças Encantadas do Jardim Industrial”- R$ 82.982,00; Associação dos Moradores da Vila Estrela Dalva e da Vila São Mateus - CEI Vovó 
Naly, “Arte de Brincar” - R$114.553,42; 5 Centro Social Educacional Pequeno Príncipe, proposta “O Pequeno Príncipe Ampliando Horizonte” - R$119.485,40;  Creche 
Lago Azul, proposta “Fortaleser” - R$119.885,71;  Instituto São Domingos Sávio, proposta “Despertando Talentos” - R$119.499,95;  Projeto Assistencial Novo Céu, 
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proposta “Brincar é Possível – Uma Pausa na Terapia” - R$88.621,71;  Associação Comunitária de Prevenção ao uso de Drogas – Projeto de Vida , proposta “Vida em 
Movimento” -R$117.596,60;  Associação  dos Amigos das Vilas Estrela Dalva, São Mateus e Adjacências -  C.E.I Recanto Alegre, proposta “Brinquedoteca na Escola” - 
R$119.822,53, todos os Planos obtiveram parecer favorável. A plenária aprovou por unanimidade os Planos de Trabalho. f) Alteração do Plano de Trabalho do projeto 
“Fortalecer Laços Familiares e Sociais” da instituição Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem: A instituição Casa de Apoio devolveu recurso de um projeto não 
executado em 2016 que foi equivocadamente integrado ao saldo de recursos captados pela instituição. Desta forma a Comissão de Seleção deu parecer favorável a 
correção do Plano de Trabalho retirando o valor referente a devolução do recurso. A Plenária aprova por unanimidade a alteração do Plano de Trabalho e que o recurso 
devolvido (glosa) seja reintegrado ao Fundo da Infância e Adolescência. g) Prorrogação do CAC referente ao projeto “Crescer em Dignidade” da instituição Centro de 
Referência a Criança e ao Adolescente/CRESCER: A Comissão emitiu parecer favorável à prorrogação por igual período. A Plenária aprovou por unanimidade. 4- 
Comissão de Monitoramento e Avaliação: a) Prestações de Contas convênios 018/2016 e 036/2016: Após análise, a Comissão emitiu parecer favorável a aprovação das 
prestações de contas. A Plenária aprovou por unanimidade as prestações de contas dos convênios 018/2016 e 036/2016 da entidade Centro de Atendimento e Inclusão 
Social – CAIS. b) Ofício 010/2019 da instituição Orquestra Jovem das Gerais, referente prorrogação de prazo de vigência e remanejamento de rubricas: A Comissão 
emitiu parecer favorável a prorrogação de prazo da vigência devido ao atraso no repasse da verba e remanejamento de rubricas. A Plenária aprovou por unanimidade. 
5-Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares: a) “Ad referendum” Posse do conselheiro suplente Jaime Márcio Rosa para cobrir férias da 
conselheira titular Meire Cristina S. Perreira da Regional Nacional no período de 21/08/2019 a 02/09/2019;b)“Ad referendum” Posse do conselheiro suplente Gustavo 
Martins de Castro Alves para cobrir férias da conselheira titular Iara Liblelon dos Santos Fernandes da Regional Petrolândia no período de 02/09/2019 a 04/10/2019; 
c)“Ad referendum” Posse do conselheiro suplente Márcio Luiz Tertuliano para cobrir férias da conselheira titular Daiane Luzia Ribeiro da Regional Industrial no período 
de 02/09/2019 a 13/09/2019; d)“Ad referendum” Posse do conselheiro suplente Jaime Márcio Rosa para cobrir licença médica da conselheira titular Meire Cristina S. 
Perreira da Regional Nacional no período de 06/09/2019 a 17/09/2019; e) “Ad referendum” Posse da conselheira suplente Tatiana Alves da Silva para cobrir férias da con-
selheira titular Francislaine Ribeiro Vivas da Regional Vargem das Flores  no período  de 10/09/2019 a 30/09/2019; f) “Ad referendum” Posse da conselheira suplente 
Mônica Rosa Miranda para cobrir férias da conselheira titular Ariana Cavalcante Lourenço da Regional Sede no período de 16/09/2019 a 27/09/2019; g)“Ad referendum” 
Posse do conselheiro suplente Márcio Luiz Tertuliano para cobrir férias da conselheira titular Patrícia Carolina Lopes da Silva da Regional Industrial no período  de 
16/09/2019 a 04/10/2019; h)“Ad referendum” Posse do conselheiro suplente Jaime Márcio Rosa para cobrir licença médica da conselheira titular Meire Cristina S. 
Perreira da Regional Nacional  no período  de 18/09/2019 a 28/10/2019; i) Pedido de exoneração Conselheiro Tutelar Antônio Alexandre Ferreira dos Santos. 6- Comissão 
Central Organizadora do Processo de Eleição Conselheiros Tutelares: a) Prodabel: Wellington informa sobre o Sistema que será utilizado na eleição dos Conselhos 
Tutelares e da capacitação dos coordenadores. b) 7 – Informes: a) Capacitação referente Eleição Conselheiros Tutelares: b) Formulário de inscrição dos fi scais nos locais 
de votação. 8 - Ausências Justifi cadas: Maria Dolores Lima de Paiva; Fabiane Batista Ramos; Antônio Alves Neto; Maurício Alves Peçanha. E para constar eu, Kátia Maria 
Ribeiro, 2ª Secretária, lavro a presente ata que após lida e aprovada será assinada pelos demais conselheiros.

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 001/2019       

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Cuidar e Proteger”.

Na organização da Sociedade Civil: Projeto Assistencial Novo Céu

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

Fica autorizada a captar o valor de R$ 176.473,03 (cento e setenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e três centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 002/2019       
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O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Mãos Dadas”.

Na organização da Sociedade Civil: Associação Ser Parte

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

Fica autorizada a captar o valor de R$ 228.692,86 (duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 003/2019       

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Nutrir e Crescer: Padronizar e Adequação da Cozinha”.

Na organização da Sociedade Civil: Projeto Assistencial Novo Céu

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

Fica autorizada a captar o valor de R$ 58.987,55 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 004/2019       

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
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PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC.

Para viabilizar o projeto: “Capacitar para o futuro”.

Na organização da Sociedade Civil: Esporte Clube Santa Helena

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

Fica autorizada a captar o valor de R$ 228.179,85 (duzentos e vinte e oito mil, cento e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 005/2019       

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Projeto Conhecer Para se Proteger”.

Na organização da Sociedade Civil: Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

Fica autorizada a captar o valor de R$ 180.515,72 (cento e oitenta mil, quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 006/2019       

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Limpeza e Organização”.
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Na organização da Sociedade Civil: Projeto Assistencial Novo Céu

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

Fica autorizada a captar o valor de R$ 31.986,72 (trinta e um mil, novecentos e oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 007/2019       

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Cidadania em foco”.

Na organização da Sociedade Civil: Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.

Fica autorizada a captar o valor de R$ 1.119.512,71 (um milhão, cento e dezenove mil, quinhentos e doze reais e setenta e um centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 008/2019       

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Fotografando o Futuro”.

Na organização da Sociedade Civil: Fred, uma Alternativa à Reintegração

Edital de Chamamento Público nº 02/2019.
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Fica autorizada a captar o valor de R$ 230.126,80 (duzentos e trinta mil, cento e vinte seis reais e oitenta centavos)

Contagem, 25 de Setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 (um) ano.

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2019 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG 
Edital para concessão do Certifi cado de Autorização para Captação – CAC para as Organizações da Sociedade Civil – OSC's.
Edital Publicado no Diário Ofi cial no dia 27/05/2019, edição: 4587, páginas 01 a 45.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM/MG, torna público a homologação do resultado defi nitivo que selecionou 08 
(oito) propostas com vistas a concessão do Certifi cado de Autorização para Captação – CAC para as Organizações da Sociedade Civil – OSCs, registradas no Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC.

LISTA DE PROPOSTAS CLASSIFICADAS: 

Nº
NOME DA INSTITUIÇÃO:

PROPOSTA: VALOR: PONTUAÇÃO:

01
Projeto Assistencial Novo Céu

“Cuidar e Proteger” R$ 176.473,03 100 pontos

02 Associação Ser Parte
 “Mãos Dadas”

R$ 228.692,86 97,50 pontos

03 Projeto Assistencial Novo Céu

“Nutrir e Crescer: Padronizar e Adequação da 
Cozinha”

R$ 58.987,55 95 pontos

04 Esporte Clube Santa Helena
“Capacitar Para o Futuro”

R$ 228.179,85 92,50 pontos

05 Centro Social e Educacional Pequeno Príncipe “Projeto Conhecer Para se Proteger” R$ 180.515,72 85 pontos

06 Projeto Assistencial Novo Céu
“Limpeza e Organização”

R$ 31.986,72 78,50 pontos

07 Casa de Apoio à Criança Carente de Contagem “Cidadania em foco” R$ 1.119.512,71 75 pontos

08 Fred uma Alternativa à Reintegração Fotografando o futuro R$ 230.126,80 61 pontos

LISTA DE PROPOSTAS  DESCLASSIFICADAS:  

INSTITUIÇÃO:
PROPOSTA: VALOR: MOTIVO:

Sociedade Evangélica Benefi cente do 
Eldorado - SEBE Casa de Samuel R$ 8.800,00

Não apresentou documento de acordo com o item 5.1, alínea 
“D”, portanto conforme item 7.5.2 do Edital 002/2019, a OSC está 
desclassifi cada.

Kirius Cia de Artes

Projeto introdução à robótica, 
o futuro mais presente

R$ 365.871,15

Não apresentou portfólio de acordo com o item 5.1, alínea “D”, 
portanto conforme item 7.5.2 do Edital 002/2019, a OSC, a  está 
desclassifi cada.

Kirius Cia de Artes Kyrius Casa das Artes R$ 647.121,88

Não apresentou portfólio de acordo com o item 5.1, alínea “D”, 
portanto conforme item 7.5.2 do Edital 002/2019, a OSC está 
desclassifi cada.



"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, 26 de setembro de 2019 Página 15 de 25 Diário Oficial de Contagem - Edição 4672

 Núcleo de Incentivo a Cidadania - NIC Adolecar geração ativa R$ 204.814,73

Não apresentou todos os documentos de acordo com os itens 5.1 e 
5.2, portanto conforme item 7.5.2 do Edital 002/2019, a OSC está 
desclassifi cada.

 Cooperação para o Desenvolvimento e 
Morada Humana -  CDM

Plantar e construir – Percurso 
crescer R$774.170,58

De acordo com o item 5.1 do Edital 002/2019 a OSC, no momento 
do protocolo da proposta não se encontrava com a documentação 
atualizada no CMDCAC atualizada conforme exigência.

 INSTITUIÇÃO REPROVADA:

INSTITUIÇÃO:
PROPOSTA: VALOR: MOTIVO:

Associação Move Cultura Escola livre de artes digitais 
– Fase 4 R$554.635,00

Conforme previsto no Edital 02/2019 item 7.5.10 alínea “a”, a OSC 
obteve 48 pontos e está reprovada.

Contagem, 25 de setembro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS – CAC

Registro nº: 010/2018        

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CONTAGEM AUTORIZA A CAPTAÇÃO DE RECURSO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO ÀS 
PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA DE CONTAGEM – FMDCAC. 

Para viabilizar o projeto: “Crescer em Dignidade”.

Na organização da Sociedade Civil: Centro de Referência a Criança e ao Adolescente 

Edital de Chamamento Público nº 02/2017.

Fica autorizada a capitar o valor de R$241.339,37 ( Duzentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)

Contagem, 04 de Janeiro de 2019.

Wellington Soares Martins
Presidente do CMDCAC

Validade: 1 ano, prorrogado por igual período conforme deliberado na 8ª Plenária Ordinária de 2019  do CMDCAC. 

Av. José Faria da Rocha, 1016 Eldorado Contagem/MG Fone: 3390.5836 e-mail: cmdcac@contagem.mg.gov..br

Funec

EXTRATO DO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 - EDITAL N.º 005/2019

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

CONTRATADA - RADC TEL EVENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 08.492.145/0001-69

FUNDAMENTO LEGAL - Lei nº 8.666/93 e suas alterações
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OBJETO – inclusão de dotação orçamentária:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INCLUÍDA: 
1.1122. 12.122.0001 2089 -  Natureza de despesa-33.90.39.00 – Fonte 0100 

Ratifi cam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modifi cadas por este Instru-
mento

DATA DA ASSINATURA: 20 de setembro de 2019

ASSINA: 
Sueli Maria Baliza Dias
FUNEC

FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM - FUNEC
PORTARIA Nº 116, de 24 de setembro de 2019.

Estabelece normas para organização dos Servidores da Fundação de Ensino de Contagem – FUNEC e defi ne quantitativo por número de turnos, turmas e horário de 
trabalho.

A Presidente da Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto Municipal n° 453, de 26 de março de 2018 e Lei 
Complementar nº 247, de 29 de dezembro de 2017, visando à organização das Unidades Escolares; RESOLVE:

Artigo 1º - Estabelece  quantitativo e o horário dos servidores do Quadro Administrativo em cada Unidade Escolar da FUNEC, considerando seu(s) turno(s) de funciona-
mento e os seguintes cargos:

 AUXILIAR DE SERVIÇOS ESCOLARES  E AGENTE DE SERVIÇOS ESCOLARES:

Jornada de trabalho compreendendo 05(cinco) horas diárias.
Horário de trabalho:
 1º turno: das 7h às 12h;
             2º turno: das 12h30min às 17h30min;
             3º turno: das 17h30min às 22h30min;
O quantitativo de Auxiliar de Serviços Escolares será de 01(um) trabalhador para 06(seis) espaços físicos no interior da escola.

 ASSISTENTE ESCOLAR  E  AUXILIAR DE BIBLIOTECA ESCOLAR:

Jornada de trabalho compreendendo 05(cinco) horas diárias.
Horário de trabalho: 
      1º turno: das  7h às 12h;
            2º turno: das 12h30min às 17h30min;
            3º turno: das 17h30min às 22h30min; 
O quantitativo de Assistente Escolar e de Auxiliar de Biblioteca Escolar será de  01(um)  por turno.

SECRETÁRIO ESCOLAR E AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR:

Jornada de trabalho compreendendo 05(cinco) horas diárias.
Horário de trabalho:
            1º turno: das 7h às 12h;
            2º turno: das 12h30min às 17h30min;
            3º turno: das 17h30min às 22h30min.

O quantitativo de  Secretário Escolar e de Auxiliar de Secretaria Escolar será: 

Características da Unidade
Quantitativo de Profi ssional

Escolas com até 06(seis) turmas em  01(um) turno
01(um) Secretário Escolar
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Escolas com até 06(seis) turmas distribuídas em 02(dois) turnos
01(um) Secretário Escolar e 01(um) Auxiliar de Secretaria Escolar

Escolas com  07(sete)   ou mais turmas  em um único  turno
01(um) Secretário Escolar e 01(um) Auxiliar de Secretaria Escolar

Escolas com 07(sete) ou mais turmas  distribuídas em 02(dois) turnos

01(um) Secretário Escolar e 02(dois) Auxiliares de Secretaria Escolar, sendo 1 para 
cada turno

Escolas com 07(sete)  ou mais  turmas distribuídas em 03( três) turnos

01(um) Secretário e 03(três) Auxiliares de Secretaria Escolar, sendo 01(um) para 
cada turno

O quantitativo de Secretário Escolar é de 01(um) por Unidade Escolar.

Artigo 2º - A tipologia para as Unidades Escolares da FUNEC, em relação a Diretor, Vice-Diretor e Coordenador, obedecerá aos seguintes critérios:

Unidade Escolar com até 05(cinco) turmas terá 01(um) Coordenador com jornada semanal de 22h e 30 min;
Unidade Escolar  com 06(seis) a 10(dez) turmas  em um mesmo turno  ou  distribuídas em  02(dois) turnos terá  01(um) Diretor com jornada semanal  de 40 horas;
Unidade Escolar com  mais de 10(dez) turmas em 02(dois) turnos terá 01(um) Diretor e 01(um) Vice-Diretor, ambos com jornada semanal de 40 horas;
Unidade Escolar com mais  de 10(dez)  turmas  em 03(três) turnos, sendo, no mínimo, 03(três) turmas por turno, terá direito a 01(um) Diretor e 02(dois) Vice-Diretores, 
com jornada semanal de 40 horas cada um.

Artigo 3º - O quantitativo de Pedagogos, por turno, será:

I.

CARACTERÍSTICA DA UNIDADE ESCOLAR
QUANTITATIVO DE PROFISSIONAL

Unidade com até 03(três) turmas
__________

Unidade com 04(quatro) a 10(dez) turmas
01(um)  Pedagogo

Unidade  com mais de 10(dez) turmas
02(dois)  Pedagogos

II – O horário de trabalho do pedagogo, em cada turno, deverá ser:                                       

a) 1º turno: das 7h  às 11h30min; 
b) 2º turno: das 13h às  17h30min;
c) 3º turno: das 18h  às  22h30min.

Artigo 4º - O quantitativo de Coordenador para os cursos técnicos será:           

Em Unidades Escolares com  cursos ofertados  em  02(dois) ou 03(três) turnos com, no mínimo, 03(três) turmas  por turno, a Unidade Escolar terá   01(um)  Coordena-
dor com jornada diária  de 8 h para cada curso. 

Artigo 5º - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação

Artigo 6º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 173, datada de 29/10/2015, publicada no DOC- Edição 3739 do dia 03/11/2015, na 
página 13. 

PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE

SUELI MARIA BALIZA DIAS
PRESIDENTE DA FUNEC
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Comic

Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC

Resolução 043/2019

Substitui membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e dá outras providências ao Conselho Municipal do Idoso de Contagem – COMIC.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CONTAGEM, COMIC – CONTAGEM, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Federal nº 10.741, de 
1 de outubro de 2003, pela Lei Municipal nº 3.039, de 27 de abril de 1998, pela Lei Municipal nº 4.697, de 03 de dezembro de 2014, pela Lei Municipal nº 4.458, de 01 
de junho de 2011, e pela Lei Municipal nº 4.839, de 11 de julho de 2016;
CONSIDERANDO a Resolução nº 05/2019, que institui a Comissão de Monitoramento e Avaliação da Entidade Nic – Núcleo de Incentivo a Cidadania projeto “Conecta-
dos”; nos termos do artigo 78-A, § 3º, artigo 56, §3º do Decreto nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 291, 17 de novembro de 2017, e também 
nos termos do artigo 2º, incisos VI e XI da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014;
RESOLVE:
Art. 1º Fica substituído 06 (três) membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação de projetos: 03 (três) Organizações da Sociedade Civil e 03 (três) Governamental
Art. 2º A Comissão de Monitoramento e Avaliação terá a seguinte composição
I – Representantes Governamentais:
a)  – Carla Francione Rezende Teixeira – representante titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social;
b) Kelly Regina de Jesus Oliveira – representante titular da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
II – Representantes Não Governamentais:
a) - Geraldo Pereira Pinto – representante suplente da Sociedade São Vicente de Paulo – Conselho Particular São Caetano;
b) – Elizabeth Maria de Souza Guimarães – representante titular da Associação Assistencial Maria de Nazaré Fonte de Vida
 Parágrafo único. A comissão contará com dois membros suplentes, que atuarão nas hipóteses de ausência ou impedimento dos membros titulares, quais sejam:
I – Representante Governamental:
a) Rafael Carlos Camargos Nogueira – representante da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude;
II – Representante Não Governamental:
a) Deniza Pereira da Silva Araújo – representante titular do Núcleo de Incentivo a Cidadania – NIC

Art. 2º Foi designado como Gestor responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de colaboração ou termo de fomento, bem como poderes de 
controle e fi scalização do objeto pactuado, Neuza Martins de Oliveira, atualmente lotada na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.
Art. 3º Os nomes dos membros componentes da Comissão de Monitoramento e Avaliação serão publicizados no Diário Ofi cial do Município de Contagem – DOC.
Art. 4º Compete à comissão de monitoramento e avaliação apoiar e acompanhar a execução das parcerias celebradas por órgãos e entidades da Administração Pública 
municipal, a fi m de aprimorar os procedimentos, unifi car os entendimentos, solucionar controvérsias, padronizar objetos, custos e indicadores, fomentar o controle de 
resultados e avaliar os relatórios técnicos de monitoramento.
§ 1º Para fi ns de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto poderá ser efetuada visita in loco, dispensada quando a mesma for incompatível com o objeto 
da parceria.
§2º O monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto levará em consideração os mecanismos de escuta ao público-alvo acerca dos serviços efetivamente 
oferecidos no âmbito da parceria, aferindo-se o padrão de qualidade defi nido em consonância com a política pública setorial.
Art. 5º Não poderá participar da reunião da comissão o Conselheiro que mantenha ou tenha mantido, nos últimos cinco anos, relação jurídica com a Organização de 
Sociedade Civil, cuja proposta ou parceria será avaliada.
Art. 6º O Conselheiro impedido deverá ser imediatamente substituído, pelo membro suplente da comissão a fi m de viabilizar a realização ou continuidade do processo 
de monitoramento.
Art. 7º Para subsidiar seus trabalhos, a comissão poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro do COMIC para subsidiar seus trabalhos.
Art. 8º Fica revogada a resolução 005/2019 de Fevereiro de 2019.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor a partir de sua publicação.

Contagem, 26 de Setembro de 2019

Marcos Wellerson Pereira
Presidente do COMIC

Transcon

RESPOSTA QUESTIONAMENTO 
RDC INTERNACIONAL N. 002/2019
PROCESSO N. 065/2019
EDITAL N. 014/2019
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EMPRESA: ARTEC
Nathallie Lopes Mildes

QUESTÃO APRESENTADA: 

Foi disponibilizado uma planilha nomeada - Terminal Darcy Ribeiro em PDF. Porém, essa planilha se encontra com partes incompletas nas descrições dos itens. Ex: pág. 
2/25 Arquiteturas – Paredes e divisórias. 
Gostaria de saber se é possível disponibilizar uma nova planilha completa e se também é possível disponibilizá-la em formato Excel.

RESPOSTA: 

Sua observação tem procedência, pois existem alguns itens que fi caram com textos não visíveis quando da conversão da planilha do Excel para PDF.

As planilhas dos dois terminais serão disponibilizadas em Excel.   

RESPOSTA QUESTIONAMENTO (1)
RDC Internacional n.º 001/2019
Processo n.º 059/2019
Edital n.º 012/2019

EMPRESA: AZEVEDO TRAVASSOS
Paula Venanzi de Almeida Gammellone

QUESTÕES APRESENTADAS: 

1 - Estamos tendo difi culdade em encontrar empresas que executem fundação em tubulões defi nidos no projeto.
Assim, solicitamos que a TRANSCON consulte a projetista, e forneça alternativa/alteração para esta fundação.

RESPOSTA:
O projeto de fundação defi nido pela empresa projetista não será alterado, devendo as licitantes interessadas cotar os preços conforme estão defi nidos na planilha de 
referência. 
Os itens de fundação foram, em sua maioria, cotados à partir da Tabela ofi cial SICRO estando portanto devidamente referenciados.     
2 - O item 3.12 da Planilha de Preços “Onerado” não foi computado no somatório do total da planilha, fi cando o valor estimado do edital a menor em R$ 11.410,48. 
Solicitamos a correção.

RESPOSTA:
A observação é procedente e o item não sofreu multiplicação e não faz parte da totalização. 

Defi ne-se em função disto, tendo em vista que o regime de execução contratual será o de preços unitários, que o preço unitário do item 3.12 - LANÇAMENTO E ESPA-
LHAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO PARA EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, não deve ser cotado. 

RESPOSTA QUESTIONAMENTO (2)
RDC Internacional n.º 001/2019
Processo n.º 059/2019
Edital n.º 012/2019

EMPRESA: AZEVEDO TRAVASSOS
Paula Venanzi de Almeida Gammellone

QUESTÕES APRESENTADAS: 

Estamos entendendo que a unidade dos itens 2.1 e 2.10 da Planilha de Quantidades e Preços Unitários é “m2” ao invés de “m3”. Favor confi rmar entendimento.

RESPOSTA:

Está correto o entendimento. 
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A unidade a ser considerada para os dois itens é m² (metro quadrado), conforme as suas fontes originais de consulta: Tabela SUDECAP e Tabela SINAPI.

RESPOSTA QUESTIONAMENTO 
RDC Internacional n.º 001/2019
Processo n.º 059/2019
Edital n.º 012/2019

EMPRESA: CONATA
Nathália da Silva Pinto

QUESTÕES APRESENTADAS: 

Gentileza informar se a unidade deste item é m3 mesmo ou m2?

2,1 SINAPI 92970
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFU-
RADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 1.501,00 R$ 108,00

RESPOSTA:

A unidade a ser considerada é m² (metro quadrado), conforme a sua fonte original de consulta: Tabela SINAPI.

O mesmo vale para o item 2.10 - DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO

RESPOSTA IMPUGNAÇÃO
RDC Internacional n.º 001/2019
Processo n.º 059/2019
Edital n.º 012/2019

EMPRESA: STER ENGENHARIA LTDA
Emilton José Milharax

IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS: 

1 – MANUAL DO USUÁRIO:

RESPOSTA:

Em relação ao item IX do Termo de Referência – Manual do Usuário, o mesmo não se aplica a obra do Viaduto da BR-040 podendo ser desconsiderado nas análises 
técnicas a serem procedidas.

2 – REMANEJAMENTO DE LINHAS DE CONCESSIONÁIRAS:

RESPOSTA: 

O remanejamento de redes de concessionárias eventualmente interferentes com a obra não são escopo da Contratada, conforme defi ne o item 9 da página 13 do 
Termo de Referência: 

“9 – Remanejamento de redes interferentes:
As redes por ventura interferentes com a execução das obras serão
remanejadas pelas concessionárias ou sob sua supervisão.
9.1 – Redes de esgotamento sanitário;
9.2 – Redes de energia elétrica;
9.3 – Redes telefônicas e dados;
9.4 – Redes de fi bra ótica.” (grifo nosso)

Ressalta-se que no item XII - PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES, em sua letra c), na página 18 do Termo de Referência, a Contratada participará do processo 
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de superação de interferências com a obra em conjunto com a Supervisão, não havendo a Contratada que arcar com estes custos de remanejamento de interferências.    

3 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

RESPOSTA: 

Em primeiro lugar a obra em questão deve ser tratada como uma obra urbana, onde as condições de apoio são mais acessíveis.  

A Prefeitura Municipal de Contagem e por conseguinte a TransCon vem adotando para a elaboração de seus orçamentos os parâmetros defi nidos pelo Governo Federal, 
através da Caixa Econômica Federal que admite o percentual da administração da obra em patamar não superior a 5%.

Por uma questão de coerência técnica, apesar da fonte de recurso aqui defi nida não ser o Governo Federal, este parâmetro continuou sendo adotado como limitador, 
tendo em vista que, temos hoje uma obra de duplicação de viaduto em execução a mais ou menos 5 km do local defi nido para esta nova obra, seguindo estes parâme-
tros. 

A composição da Administração Local de Obra deve levar em consideração as avaliações realizadas pela própria empresa. A composição inserida no processo licitatório 
deve ser tomada como parâmetro referencial.                         

RESPOSTA QUESTIONAMENTO (1)
RDC Internacional n.º 001/2019
Processo n.º 059/2019
Edital n.º 012/2019

EMPRESA: STER ENGENHARIA LTDA
Emilton José Milharax

QUESTÕES APRESENTADAS: 

1 - VISTORIA CAUTELAR:

RESPOSTA:

Em relação a realização da vistoria cautelar e seus custos, esclarecemos que a especifi cação constante Termo de Referência para a realização deste serviço, não signifi ca 
a necessidade de sua execução, sendo esta condicionada a condição local e se realizará com interface da Supervisão da Obra. 

A obra em questão, conforme defi nida pelo projeto desenvolvido, não tem proximidade com imóveis que possam requerer em principio tal procedimento, porém a 
vistoria cautelar é de fato uma obrigação da empresa no sentido de protege-la durante a execução da obra de eventuais reclamações por parte de terceiros por danos 
decorrentes da execução da obra, sendo certo que, conforme defi ne o Edital, danos causados a Contratante e/ou a terceiros decorrentes da execução da obra são de 
responsabilidade exclusiva da empresa Contratada, que pode inclusive ao seu critério não realizar a vistoria cautelar, caso não veja necessidade, mas se realizada, a 
vistoria cautelar, será custeada pela empresa, não sendo passível de remuneração, devendo seguir as recomendações técnicas do Termo de Referência.   

Destaca-se do item 27 na página 32 do Edital:    

“27. RESPONSABILIDADE CIVIL:
A CONTRATADA assumirá, automaticamente, ao fi rmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos causados à TransCon ou a terceiros, inclusive por acidentes 
e mortes em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou 
prepostos.” 

A vistoria cautelar é, portanto, uma decisão da empresa contratada que deve arcar com os seus custos, conforme defi ne o Termo de Referência:

 “Em face da responsabilidade da CONTRATADA quanto aos danos que possam ocorrer ao patrimônio público e a terceiros decorrentes da execução dos serviços, a 
vistoria cautelar é
um encargo da CONTRATADA.”

2 – REVISÃO DE CONFORMIDADE:

RESPOSTA: 

A revisão de conformidade será deliberada pela TransCon quanto a sua execução dentro dos critérios estabelecidos pela norma, não devendo ser confundida com revi-
sões e adequações de projetos, não sendo tais revisões escopo da Contratada. 

Chama-se a atenção para o item 1.12  - ACOMPANHAMENTO TÉCNICO, subitem 1.12.1 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE   EXECU-
ÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, que remunera o ATO – Acompanhamento Técnico de Obra e será requerido pela TransCon à Contrata-
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da para em conjunto com a Supervisão e a Projetista, prestar consultoria técnica especializada quanto a eventuais demandas técnicas fora da rotina que a obra venha a 
requerer.        

3 – PROVA DE CARGA EM TUBULÕES:

RESPOSTA: 

O entendimento está correto sendo que em princípio o único teste requerido está relacionado a verifi cação da capacidade de carga dos tubulões em função do solo 
local. 

Eventuais custos com testes e provas requeridos pela Supervisão serão de responsabilidade da TransCon.      

RESPOSTA QUESTIONAMENTO (1)
RDC Internacional n.º 001/2019
Processo n.º 059/2019
Edital n.º 012/2019

EMPRESA: TRAÇADO
Daniela Lammel

QUESTÕES APRESENTADAS: 

1) Identifi camos um erro no item 3.12 – LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE
SOLO EM ÁREA DE PASSEIO PARA EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL da
planilha orçamentária, apresentada no documento “1 - PLANILHA _Viaduto BR_040 -
Planilha Versão Onerada.pdf”. Este item apresenta-se do seguinte modo:

Portando, o item não realiza a multiplicação necessária, e não soma-se ao valor da obra, ou
seja, reduz o valor da obra. Logo, questionamos se a planilha sofrerá correção ou como
devemos proceder para o preenchimento a entrega de nossa proposta?

RESPOSTA:

A observação é procedente e o item não sofreu multiplicação e não faz parte da totalização. 

Defi ne-se em função disto, tendo em vista que o regime de execução contratual será o de preços unitários, que o preço unitário do item 3.12 - LANÇAMENTO E ESPAL-
HAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO PARA EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, não deve ser cotado. 

2) No documento “Termo de Referência.pdf”, no item 3 – Vistoria Cautelar, descrito nas
páginas 10 e 11, temos a seguinte redação:
“A vistoria cautelar deverá ser objeto de discussão com a SUPREVISÃO da TransCon para defi nir os pontos onde serão necessárias, devendo os trabalhos serem iniciados 
imediatamente após a emissão da Ordem de Serviço.
O objetivo da vistoria técnica cautelar é sanar dúvidas de possíveis danos que possam ocorrer nos imóveis vizinhos à obra durante a execução dos serviços.”
A vistoria cautelar deve seguir o padronizado no CADERNO DE ENCARGOS da SUDECAP, por profi ssional habilitado em avaliação e perícia técnica com registro junto ao 
CREA, e deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica específi ca.
A vistoria deverá estar concluída no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sendo elaborada em três vias. A primeira via será entregue à SUPERVISÃO, a segunda fi cará em 
posse da CONTRATADA e o original será anexado ao processo licitatório.
Em face da responsabilidade da CONTRATADA quanto aos danos que possam ocorrer ao patrimônio público e a terceiros decorrentes da execução dos serviços, a visto-
ria cautelar é
um encargo da CONTRATADA.”

Diante do exposto, entendemos que este custo é de responsabilidade da CONTRADATA.
Portando, ressaltamos o fato de NÃO haver na planilha orçamentária a previsão de custo para estes serviços, desse modo, questionamos como se dará a medição e 
pagamento destes serviços?

RESPOSTA:

Em relação a realização da vistoria cautelar e seus custos, esclarecemos que a especifi cação constante Termo de Referência para a realização deste serviço, não signifi ca 
a necessidade de sua execução, sendo esta condicionada a condição local e se realizará com interface da Supervisão da Obra. 

A obra em questão, conforme defi nida pelo projeto desenvolvido, não tem proximidade com imóveis que possam requerer em principio tal procedimento, porém a 
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vistoria cautelar é de fato uma obrigação da empresa no sentido de protege-la durante a execução da obra de eventuais reclamações por parte de terceiros por danos 
decorrentes da execução da obra, sendo certo que, conforme defi ne o Edital, danos causados a Contratante e/ou a terceiros decorrentes da execução da obra são de 
responsabilidade exclusiva da empresa Contratada, que pode inclusive ao seu critério não realizar a vistoria cautelar, caso não veja necessidade, mas se realizada, a 
vistoria cautelar, será custeada pela empresa, não sendo passível de remuneração, devendo seguir as recomendações técnicas do Termo de Referência.   

Destaca-se do item 27 na página 32 do Edital:    

“27. RESPONSABILIDADE CIVIL:
A CONTRATADA assumirá, automaticamente, ao fi rmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos causados à TransCon ou a terceiros, inclusive por acidentes 
e mortes em consequência de falhas na execução dos serviços contratados, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou 
prepostos.” 

A vistoria cautelar é, portanto, uma decisão da empresa contratada que deve arcar com os seus custos, conforme defi ne o Termo de Referência:

 “Em face da responsabilidade da CONTRATADA quanto aos danos que possam ocorrer ao patrimônio público e a terceiros decorrentes da execução dos serviços, a 
vistoria cautelar é
um encargo da CONTRATADA.”

3) No documento “Termo de Referência.pdf”, no item XII – PLANEJAMENTO GERENCIAL DAS ATIVIDADES, descrito nas páginas 16 à 19, identifi camos custos à 
CONTRATADA com relação ao planejamento da obra. Para a execução destes serviços se faz necessário um profi ssional habilitado (Técnico em planejamento), logo 
ressaltamos o fato de NÃO identifi carmos a consideração deste custo nas planilhas orçamentárias da obra. Deste modo, questionamos como se dará a medição e paga-
mento destes serviços?  

RESPOSTA:

O planejamento da obra é tarefa a ser desenvolvida pela estrutura técnica da administração da empresa e ser executada pela equipe de administração local da obra, 
que pode no decorrer da execução inferir sobre eventuais correções de rumo para que se alcance o objetivo da obra com o menor prazo e custo, ampliando assim a 
margem de lucro da empresa.

Caso a empresa opte pela mobilização de um profi ssional especifi co para atuar nesta área dentro da administração local, tal custo será de sua responsabilidade dentro 
de seu planejamento, não cabendo remuneração por parte da Contratante.      

4) No documento “5 - ADM LOCAL Viaduto BR-040 – ONERADA.pdf”, encontramos a
consideração de “TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO” presente pelo período de
3 meses na obra. Com base no dimensionamento baseado na NR4, bem como pelo
procedimento da boa técnica executiva, necessitamos de 1 Técnico de Segurança do Trabalho
para o período da obra. Questionamos como se dará a medição dos 9 meses não contemplados
na Composição da Administração Local.

RESPOSTA:

O quantitativo adotado de 3 (três) meses para a presença do Técnico de Segurança na obra deve ser considerado como uma proporcionalidade de 25% da presença 
deste profi ssional no canteiro de obras durante a execução das obras. O grau de risco associado a este tipo de empreendimento está defi nido na NR4, porém o dimens-
ionamento de números de funcionários no canteiro para a execução do empreendimento no prazo defi nido no cronograma também infl uencia na questão da presença 
do Técnico de Segurança no Canteiro de Obras. Cabe a empresa proponente avaliar esta situação. 

A Prefeitura Municipal de Contagem e por conseguinte a TransCon vem adotando para a elaboração de seus orçamentos os parâmetros defi nidos pelo Governo Federal, 
através da Caixa Econômica Federal que admite o percentual da Administração Local da Obra em patamar não superior a 5%.

Por uma questão de coerência técnica, apesar da fonte de recurso aqui defi nida não ser o Governo Federal, este parâmetro continuou sendo adotado como limitador, 
tendo em vista que, temos hoje uma obra de duplicação de viaduto em execução a mais ou menos 5 km do local defi nido para esta nova obra, seguindo estes parâmet-
ros. 

A composição da Administração Local de Obra deve levar em consideração as avaliações realizadas pela própria empresa. A composição inserida no processo licitatório 
deve ser tomada como parâmetro referencial.                         

Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes de Contagem - TransCon
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ERRATA

No Termo de Homologação e Adjudicação, publicado no Diário Ofi cial de Contagem, do dia 25 de setembro de 2019, Edição 4671, página 24, referente ao RDC Presen-
cial nº 002/2019.
Onde se lê:

LICITANTE CNPJ PREÇO

BTEC CONSTRUÇÕES LTDA 28.281.075/0001-07 R$ 37.181.778,58

Leia-se:

LICITANTE CNPJ PREÇO

BTEC CONSTRUÇÕES LTDA 27.853.182/0001-08 R$ 37.181.778,58

Contagem, 26 de setembro de 2019.

Kênia Janaina de S. M. Silveira
Gerente de Aquisições e Patrimônio - TransCon 

RESPOSTA QUESTIONAMENTO 
RDC Internacional n.º 001/2019
Processo n.º 059/2019
Edital n.º 012/2019

EMPRESA: CINZEL
Hélio Castelo

QUESTÃO APRESENTADA: 

O item 3.1.2 da planilha de quantidades e preços unitários está com um erro a saber:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.
QUANTI-
DADE

PREÇO UNIT. SEM BDI -
(R$)

PREÇO UNIT. COM 
BDI - (R$)

PREÇO TOTAL COM 
BDI - (R$) PESO %

312 SUDECAP 21.07.01

LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO 
DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO 
PARA EXECUÇÃO DO CANTEIRO 
CENTRAL M3 671,60 13,68 16,99   

Faltou a multiplicação de quantidade pelo preço unitário.
Isto irá alterar o valor total da planilha.

RESPOSTA:
A observação é procedente e o item não sofreu multiplicação e não faz parte da totalização. 

Defi ne-se em função disto, tendo em vista que o regime de execução contratual será o de preços unitários, que o preço unitário do item 3.12 - LANÇAMENTO E ESPAL-
HAMENTO DE SOLO EM ÁREA DE PASSEIO PARA EXECUÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL, não deve ser cotado. 

Câmara Municipal

COMUNICADO

A Câmara Municipal de Contagem torna público, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 14, da Lei 12.232/10, e conforme previsto no Contrato de Prestação de 
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Serviços de Publicidade, proveniente da Concorrência nº 01/2019, PROCESSO nº 023/2019, que realizará SESSÃO PÚBLICA de abertura dos envelopes de orçamentos 
apresentados, individualmente, tendo como objeto: produção de 200.000 boletins informativos : 12 páginas, formato 21x29,7 cm fechado, 4x4 cores, AP 90 g, aca-
bamento com dobra e grampo . A referida sessão ocorrerá no dia 30 de setembro de 2019, às 10h00, no Plenário deste legislativo municipal. Informações e Esclareci-
mentos: e-mail compras@cmc.mg.gov.br , tel.  (31) 3198-5141  (31) 3198-5117.
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