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Atos do Executivo

DECRETO Nº 1.857, DE 19 DE OUTUBRO DE 2020

Dispõe sobre o uso de Certifi cado Digital e Assinaturas Eletrônicas no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Contagem.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso da atribuição legal que lhe confere o inciso VII, do art. 92 da Lei Orgânica do Município e, 
CONSIDERANDO que os documentos em meio eletrônico produzidos com a utilização de processo de certifi cação disponibilizado pela ICP - Brasil presumem-se verda-
deiros em relação aos signatários, na forma do art. 219 da Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;
CONSIDERANDO que, de acordo com o art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, documentos eletrônicos assinados digitalmente com certifi -
cados emitidos pela ICP-Brasil têm a mesma validade jurídica que documentos em papel com assinaturas manuscritas;
CONSIDERANDO que o certifi cado digital equivale a documento formal de identidade no meio eletrônico e pode ser utilizado para realizar diversas operações em am-
biente computacional;
CONSIDERANDO a consulta nº 770.777/2009 realizada junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que trata da possibilidade de uso da assinatura digital e 
chancela eletrônico na Administração Pública;
CONSIDERANDO as disposições expressas na Lei Federal nº 14.063 de 23 de setembro de 2020, especialmente sobre o uso de assinaturas eletrônicas em interações com 
entes públicos, objetivando a proteção das informações pessoais e sensíveis dos cidadãos; e
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar os procedimentos inerentes ao uso de certifi cado digital no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de 
Contagem-MG;

DECRETA:

Art. 1º  O uso de CERTIFICADO DIGITAL no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Contagem obedece ao disposto neste Decreto, observado a 
legislação vigente.
Art. 2º  Para os efeitos desde Decreto, entende-se por:
I - Usuário Interno: autoridade ou servidor ativo da Administração Direta e Indireta do Município de Contagem que tenha acesso, de forma autorizada, as informações e 
documentos produzidos ou custodiados por estas;
II - Documento Eletrônico: documento sob a forma de arquivo eletrônico, inclusive aquele resultante de digitalização;
III - Assinatura Eletrônica: registro realizado eletronicamente por usuário identifi cado de modo inequívoco com vistas a fi rmar determinado documento com sua assina-
tura;
IV - Autoridade Certifi cadora: entidade autorizada a emitir, suspender, renovar ou revogar certifi cados digitais; bem como a emitir lista de certifi cados revogados e 
manter registros de suas operações;
V - Certifi cado Digital: arquivo eletrônico que contém dados de uma pessoa ou instituição e um par de chaves criptográfi cas utilizadas para comprovar identidade em 
ambiente computacional;
VI - Certifi cado Digital do tipo A1: é um documento eletrônico que normalmente possui extensão .PFX ou .P12. Por se tratar de um arquivo digital, é instalado direta-
mente no computador do contribuinte e não depende de Smart Cards ou tokens para ser transportado;
VII - Certifi cado Digital do tipo A3: certifi cado em que a geração e o armazenamento das chaves criptográfi cas são feitos em mídias do tipo cartão inteligente ou token, 
observando-se que as mídias devem ter capacidade de geração de chaves a ser protegidas por senha ou hardware criptográfi co aprovado pela Infraestrutura de Chaves 
Públicas Brasileira (ICP - Brasil); e
VIII - Mídia de armazenamento do Certifi cado Digital: dispositivos portáteis - como os tokens - que contém o certifi cado digital e são inseridos no computador para 
efetivar a assinatura digital.
Art. 3º  Os documentos eletrônicos produzidos no Município de Contagem terão garantia de autoria, autenticidade e integridade asseguradas nos termos da lei, me-
diante utilização de assinatura eletrônica baseada em certifi cado digital.
§1º  O uso de certifi cado digital é obrigatório para assinaturas de documentos produzidos em meio eletrônico, para autenticação de documento eletrônico resultante 
de digitalização e para outros procedimentos que necessitem de comprovação de autoria e integridade em ambiente externo ao Município de Contagem.
§2º   Poderão ser assinados eletronicamente por meio de certifi cados digitais os documentos relativos a empenhos, liquidação e pagamento, ofícios, portarias, comuni-
cados internos e externos, avisos, pareceres, atos processuais, correspondências, processos licitatórios, contratos, projetos de lei, decretos, atos administrativos, enfi m 
todo e qualquer documento produzido por usuário interno no âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de Contagem.
§3º  O certifi cado digital a ser utilizado nos termos do parágrafo anterior deve ser emitido por autoridade certifi cadora credenciada à ICP-Brasil.
§4º Os documentos eletrônicos assinados digitalmente por meio de certifi cados digitais poderão ser impressos em papel e arquivados, se for o caso, sem qualquer 
perda de sua validade ou veracidade.
§5º  Os documentos poderão ser produzidos em papel e assinados de próprio punho pela pessoa competente, podendo a versão assinada ser digitalizada, devendo esta 
ser certifi cada digitalmente, inclusive se o documento já tiver outra assinatura digital.
§6º  Os documentos gerados e assinados digitalmente cuja existência ocorra somente em meio digital devem ser armazenados de forma a protegê-los de acesso, uso, 
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alteração, reprodução e destruição não autorizados.
§7º  Qualquer servidor ativo poderá certifi car documentos eletrônicos oriundos da digitalização, quando solicitado, mediante uso da assinatura eletrônica descrita no 
caput deste artigo.
Art. 4º  Comprovada a necessidade do uso do certifi cado digital, sua solicitação deverá obedecer ao disposto no Decreto  nº 370, de 12 de agosto de 2014.
Art. 5º  O detentor de certifi cado digital é responsável por sua utilização, guarda e conservação, respondendo pelos custos de reposição no caso de perda, extravio ou 
mau uso da mídia de armazenamento.
§1º  O certifi cado digital é de uso pessoal, intransferível e hábil a produzir efeitos legais em todos os atos nos quais vier a ser utilizado, dentro ou fora do Município de 
Contagem.
§2º  A utilização do certifi cado digital para qualquer operação implica não-repúdio não podendo o detentor negar a autoria da operação nem alegar que tenha sido 
praticada por terceiro.
§3º  O não-repúdio de que trata o parágrafo anterior se aplica também as operações efetuadas entre o período de solicitação da revogação ou suspensão do certifi cado 
e respectiva inclusão na lista de certifi cados revogados publicadas pela autoridade certifi cadora.
Art. 6º  Na hipótese de o certifi cado digital perder a validade, as assinaturas digitais anteriormente efetuadas permanecem válidas, podendo, também, ser verifi cadas a 
autoria e a integridade dos documentos já assinados.
Art. 7º  Compete ao usuário interno detentor de certifi cado digital:
I - apresentar-se tempestivamente, à autoridade certifi cadora, com a documentação necessária a emissão do certifi cado digital, após a autorização de aquisição na 
forma do Decreto nº 370, de 2014 ser aprovada pela presidente da Câmara de Coordenação Orçamentária e Administração Financeira (CCOAF);
II - estar de posse do certifi cado digital para o desempenho de atividades profi ssionais que requeiram o uso deste;
III - solicitar, de acordo com procedimentos defi nidos para esse fi m, a imediata revogação do certifi cado em caso de inutilização;
IV - alterar imediatamente a senha de acesso ao certifi cado em caso de suspeita de seu conhecimento por terceiro;
V - observar as diretrizes defi nidas para criação e utilização de senhas de acesso ao certifi cado;
VI - manter a mídia de armazenamento dos certifi cados digitais em local seguro e com proteção física contra acesso indevido, descargas eletromagnéticas, calor excessi-
vo e outras condições ambientais que representam risco à integridade dessas máquinas;
VII - solicitar o fornecimento de nova mídia ou certifi cado digital nos casos de inutilização, revogação ou expiração da validade do certifi cado; e
VIII - verifi car periodicamente a data de validade do certifi cado e solicitar tempestivamente a emissão de novo certifi cado.
§1º  A prática de atos assinados eletronicamente importará aceitação das normas regulamentares sobre o assunto e da responsabilidade pela utilização indevida da 
assinatura eletrônica.
§2º  O desligamento do quadro de pessoal não implica recolhimento, pelo Município de Contagem do certifi cado digital e da respectiva mídia de armazenamento.
Art. 8º  O uso inadequado do certifi cado digital fi ca sujeito a apuração de responsabilidade penal, civil e administrativa, na forma da legislação em vigor.
Art. 9º  Ficam convalidados todos os atos praticados e documentos assinados digitalmente no âmbito da Administração Pública Municipal desde o dia 16 de março de 
2020.
Art. 10.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Registro, em Contagem, 19 de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito Municipal

GILBERTO SILVA RAMOS
Secretário Municipal de Fazenda

DECRETO Nº 1.858, DE 19 DE outubro DE 2020

Altera o Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, que defi ne os Projetos Estratégicos e dá outras providências.

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

DECRETA:

Art. 1º  O Decreto nº 171, de 27 de julho de 2017, passa a vigorar com a seguinte alteração:
“Art. 2º ...................
................................
XIV – Wagner Donato Rodrigues, Gerente do Projeto Estratégico Cidade Verde;
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...............................”. (NR)
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de setembro de 2020.
Palácio do Registro, em Contagem, 19 de outubro de 2020.

ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS 
Prefeito de Contagem

ATÍLIO ANTÔNIO BELOTE
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal 
de Administração

Progressão Funcional por Titulação ou Qualifi cação de 2020
Lei Complementar nº 255/2018

Cronograma retifi cado

Atividade Período

Solicitação da Progressão por Titulação ou Qualifi cação através do Sistema Sigma no 
Portal do Servidor 05/10/2020 a 25/11/2020

Análise dos Títulos 26/11/2020 a 27/11/2020

Publicação do resultado fi nal 01/12/2020

Prazo para interposição de recursos 02/12/2020 a 08/12/2020

Análise dos recursos 09/12/2020 a 11/12/2020

Publicação do resultado fi nal após recursos 15/12/2020

Comissão de Análise para Progressão Funcional por Titulação e Qualifi cação da LC 255/2018

Contagem, aos 19 de outubro de 2020

NOTA DE ESCLARECIMENTO

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO MUNICÍ-
PIO DE CONTAGEM/MG.
A Prefeitura Municipal de Contagem comunica o adiamento da aplicação da Prova Objetiva e Discursiva do Concurso Público Edital nº 01/2020, previstas para o dia 
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08/11/2020, bem como a suspensão por tempo indeterminado das demais atividades descritas no cronograma do concurso publicado no dia 29/07/2020.
Tal medida atende as orientações do Decreto Municipal nº 1.526, de 20 de março de 2020 e acompanha a Lei federal 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus.
Tendo em vista a utilização das medidas acima citadas se faz necessária a aplicação do disposto no item 8, subitem 8.1, alínea “b” do referido Edital, para disponibilizar 
aos candidatos interessados em solicitar a devolução da importância paga a título de taxa de inscrição realizarem tal requerimento, no prazo de 60 (sessenta) dias uteis 
(subitem 8.1.3, alínea “b”).

Contagem, 19 de outubro de 2020.

Comissão Municipal Coordenadora de Concursos Públicos e Processos Seletivos da Prefeitura Municipal de Contagem (Decreto nº 917/2019)

REFERÊNCIA: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2020 Đ PROCESSO Nº. 126/2020 – OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADOR), CON-
FORME QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES CONTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DESTE EDITAL.

Às licitantes,

Atendendo solicitação de esclarecimento por parte de licitante no processo licitatório supra, vem a Pregoeira informar:

12.2 A CONTRATADA, não poderá subcontratar total ou parcialmente o objeto do Contrato, bem como cedê-lo ou transferi-lo, no todo ou em parte, sob pena de ime-
diata rescisão e aplicação das sanções administrativas cabíveis.
Os fabricantes de equipamentos não fornecem mão de obra para instalação das maquinas, desta forma o item 6.1.1, onde é solicitado a instalação dos equipamentos 
no local por dois técnicos, implicaria na não participação da TELEFONICA neste certame. Poderia avaliar a retirada desta exigência para que possamos participar deste 
pregão. Nossa solicitação será atendida?
Resposta: O serviço de instalação não será exigido. A solicitação será atendida.

2.8.1 - O prazo de entrega é de até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Fornecimento, na qual constará o local de 
entrega
 Neste período de Pandemia, os fabricantes de equipamentos estão solicitando um prazo maior para entregar os equipamentos. Devido a isso solicitamos a ampliação 
do prazo de entrega para até 70 dias corridos após a assinatura do contrato. Nossa solicitação será atendida?
 Resposta: A solicitação não poderá ser atendida. 

XV – PAGAMENTO
15.4-A CONTRATADA deverá possuir o Cartão BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).
Gostaríamos de esclarecimentos a respeito da exigência acima. Uma vez que o BNDES fará o pagamento à CONTRATADA, porque da exigência que a CONTRATADA 
tenha o Cartão BNDES?
 Resposta: O Cartão BNDES é exigido devido a obrigatoriedade dos equipamentos serem cadastrados no FINAME.

2.6.2 - Os níveis mínimos de serviços e a aplicação da garantia estão estabelecidos no ENCARTE I.
2.6.3 - Tempo de reparo para falhas de hardware: 2 dias úteis após a abertura do chamado;
2.6.4 - Atendimento no local: 8 horas por dia, 5 dias por semana;
2.6.5 - Atendimento remoto: 24 horas por dia, 7 dias por semana;

1.3. Os Níveis Mínimos de Serviços Exigidos (NMSE) serão classifi cados conforme as severidades a seguir:
a) Severidade ALTA: esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade do uso do(s) equipamento(s) e software(s):

Gostaríamos de esclarecimentos a respeito do prazo de reparo, uma vez que os itens 2.6.3 e 1.3 descritos acima se divergem.
 Resposta: Deverá ser considerado os prazos estabelecidos no Encarte I.

Contagem, 19 de outubro de 2020

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira
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Secretaria Municipal 
de Educação

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

PORTARIA SEDUC Nº 37, DE 14  DE OUTUBRO DE 2020.

Designa servidores da Secretaria Municipal de Educação para analisar as amostras dos kits escolares, referente ao Pregão Eletrônico nº 047/2020 – Processo nº 
144/2020; Pregão Eletrônico nº 034/2020 - Processo Administrativo número 090/2020.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Complementar N.º 247, de 29 de dezembro de 2017; pelo Decreto N.º 29, de 
18 de março de 2013; e pelo Decreto N.º 434, de 20 de março de 2018;  

RESOLVE:

Art. 1º Fica instituída a comissão especial para avaliação das amostras referentes ao Pregão eletrônico nº 047/2020 – Processo nº 144/2020 – modalidade menor preço 
registro de preços, para futura e eventual contratação de empresa, para fornecimento e distribuição de kit escolar nos anos de 2021 e 2022, visando atender aos alunos 
da Rede Municipal de Ensino de Contagem/MG e Creches Conveniadas, conforme quantitativo, especifi cações e condições constantes no Termo de Referência e seus 
anexos; Pregão Eletrônico nº 034/2020 - Processo Administrativo nº 090/2020 - destinado ao registro de preço para futura e eventual aquisição de uniforme escolar 
– kit vestuário, visando à doação aos alunos da Rede Municipal de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos do Município de Contagem, 
conforme quantitativo, especifi cações e condições constantes no Termo de Referência, projeto básico e seus anexos.

Art. 2º A Comissão, designada no artigo 1º desta Portaria, será constituída pelos membros abaixo relacionados, sob a presidência do primeiro, nos termos estabelecidos 
na Lei N.º 8.666, de 21 de junho de 1993:
Angélica do Carmo Silva Ferreira, matrícula: 1540312, Diretora de Almoxarifado e Patrimônio; 
Washington Eustáquio Muniz, matrícula: 1486590, Assessor; 
Rodrigues Eustáquio Cipriano Júnior, matrícula: 01452998, Assistente de Gestão Educacional.

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

Registre-se e publique-se.

Contagem, 14 de outubro de 2020.

Sueli Maria Baliza Dias 
Secretária Municipal de Educação
Presidente da Fundação de Ensino 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, primeira Câmara, no exercício das suas atribuições, faz 
publicar o(s) acórdão(s) abaixo indicado(s):

ACÓRDÃO Nº 833/2020

PROCESSO Nº 05319/2020-02A
RECURSO OFICIAL
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INTERESSADO: FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S.A.
ASSUNTO: Restituição de Créditos Tributários
RELATOR: Adriano Cardoso
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO
DATA DO JULGAMENTO: 08/10/2020.

ISSQN RETIDO – PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO – ARTIGOS 39 E 40 DO CTMC – DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO OFICIAL 
NÃO PROVIDO. Por unanimidade dos votos, a Primeira Câmara conheceu do recurso de ofício e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância, 
que deferiu o pedido de restituição do ISSQN – Retido, período 05/2019, pago em duplicidade, no valor de R$32.487,81 (trinta e dois mil, quatrocentos e oitenta e sete 
reais e oitenta e um centavos), com fulcro nos artigos 39 e 40 do Código Tributário do Município de Contagem.. 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 834/2020

PROCESSOS No 16282/2018-02A
RECORRENTE: MARIA THEREZA CAMISÃO MESQUITA SAMPAIO
ASSUNTO: Revisão de lançamento de IPTU
RELATOR: Mário Lúcio Gonçalves de Moura
DATA DO JULGAMENTO: 08 de outubro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO IPTU 2018 – RECURSO VOLUNTÁRIO – VALOR VENAL IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA 1ª INSTÂNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA 
– VALOR VENAL MANTIDO – PROVIMENTO NEGADO. Em decisão unânime, acompanhando a relator, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento, para manter a decisão de primeira instância de IMPROCEDÊNCIA do pedido de revisão de lançamento de tributos imobiliários (IPTU), exercícios 2018, para 
imóvel constituído de índice cadastral nº 105.541.0200.000, localizado na Rod. BR-040 0, Lugar denominado João Gomes (CEP: 32.140-000), Contagem/MG. Participa-
ram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 835/2020

PROCESSO Nº 12704/2019-02A 
INTERESSADO: CONSTRUTORA CASA BRANCA EIRELI
ASSUNTO: Restituição parcial de ITBI
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
DATA DO JULGAMENTO: 08 de outubro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ITBI –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– NÃO COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILI-
DADE PELA EDIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade na reunião desta data a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento para reverter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de restituição parcial de ITBI em face do disposto na Súmula 470-STF, constante do 
processo administrativo 12704/2019-02A, referente ao processo original de ITBI 2015040610045106. Presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Adriano Cardoso e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 836/2020

PROCESSO Nº 12705/2019-02A 
INTERESSADO: CONSTRUTORA CASA BRANCA EIRELI
ASSUNTO: Restituição parcial de ITBI
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto
Data do Julgamento: 08 de outubro de 2020. 
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — RECURSO VOLUNTÁRIO — PEDIDO DE RESTITUIÇÃO PARCIAL DE ITBI –– IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –– NÃO COMPROVAÇÃO DE RESPONSABILI-
DADE PELA EDIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade na reunião desta data a 1ª Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe 
provimento para reverter a decisão de 1ª Instância de indeferimento do pedido de restituição parcial de ITBI em face do disposto na Súmula 470-STF, constante do 
processo administrativo 12705/2019-02A, referente ao processo original de ITBI 2015072713494400. Presentes os requisitos nos autos. Participaram do julgamento, 
presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura, o Sr. Adriano Cardoso e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 837/2020

PROCESSO Nº 01152/2019-05A
RECORRENTE: VALDIR PINTO 
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas para aposentado
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 08 de outubro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU E TCRS – EXERCÍCIO 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RENDA 
LÍQUIDA MENSAL INFERIOR AO LIMITE LEGAL – NÃO HÁ OBRIGATORIEDADE DE DECLARA IRPF, EXERCICÍO 2018 - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. 
Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e deu-lhe provimento, para reformar a decisão de primeira instân-
cia, que indeferiu o pedido de isenção do lançamento do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel constituído 
pelo lote 0003, quadra 0182, de índice cadastral nº 05.257.0290.002, localizado na Rua Itapemirim , nº 73, Bairro Monte Castelo, Contagem/MG, em razão do contri-
buinte não ser obrigado à declaração de IRPF para o ano de 2018, bem como a renda do contribuinte está dentro do limite legal, conforme documento juntado aos 
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autos. Portanto, os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C do CTMC foram preenchidos. Participaram do julgamento, presidido 
pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, Sr. Adriano Cardoso, Sr. Mário Lúcio Gonçalves de Moura e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

Contagem, 08 de Outubro de 2020

Silma Cézar L. Pereira
M- 10028-5
CONTAC

Secretaria Municipal 
de Saúde

EXTRATO DO  PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 080/2019 - PAC 280/2018 - DL 024/2019
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA:   INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP. 
OBJETO: RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES do Contrato Administrativo N°080/2018 vigorando de 17/10/2020 a 17/10/2021 cujo objeto é a CONTRATA-
ÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO DO MÉDIO PARAOPEBA - ICISMEP PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETIVOS DE PROCEDIMENTOS ASSISTENCIAIS, de acordo 
com a tabela anexada no Termo de Referencia, para os usuários do SUS/Contagem.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 17/10/2020 a 17/10/2021.
VALOR: R$ 2.451.738,35 (dois milhões quatrocentos e cinquenta e um mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

EXTRATO DO  PRIMEIRO  TERMO ADITIVO AO TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2019 - PAC nº. 175/2017 
CREDENCIAMENTO nº. 003/2017.
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATADA:   OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPEDICA LTDA. 
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo a RENOVAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES do Termo De Credenciamento nº 014/2019 do Credenciamento 
N°003/2017 vigorando de 15/10/2020 a 15/10/2021 com a empresa OTTOBOCK DO BRASIL TÉCNICA ORTOPEDICA LTDA cujo objeto é a execução, pela CREDENCIADA, 
da PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS para contratação CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MEIOS AUXILIARES 
DE LOCOMOÇÃO, BEM COM O A MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO OU REPARO DE FORRAÇÃO, VELCROS OU PEÇAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, VISANDO O ATENDI-
MENTO DOS USUÁRIOS SUS/CONTAGEM /MG, conforme plano operativo anexo I do Termo de Referência Inicial e Tabela de Procedimentos do SUS, destinada a atender 
aos usuários do Sistema Único de Saúde de Contagem, com integral sujeição à Constituição Federal/88, arts . 37, 196 a 200, Lei nº 8.080/90 e Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações a serem prestados ao indivíduo que deles necessite, encaminhados pelos órgãos do SUS, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de 
complexidade e de acordo com as normas do SUS.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 a 15/10/2021.
VALOR: R$ 97.470,89 (Noventa e sete mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e nove centavos). 

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 104/2020 - PAC 031/2020 – PE 016 /2020 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: DÊNIO FÉLIX UTSCH-EIRELI/ME
OBJETO: O objeto deste instrumento é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, com fornecimento de materiais de consumo e peças em regime de ressarcimento, instalação de 
aparelhos novos nas unidades da Secretaria.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 13/10/2020 a 13/10/2021
VALOR: R$ 61.500,00 (sessenta e um mil e quinhentos reais)

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 114/2020 - PAC 003/2020 – PE 002 /2020 
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATADA: IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO-ME 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENE DE BEBÊS, de acordo com as especifi cações contidas no Edital nº 002/2020 e seus anexos, que juntamente com a 
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proposta do FORNECEDOR e Termo de Referência passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 13/10/2020 a 13/10/2021
VALOR: R$ 12.054,00(doze mil e cinqüenta reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 263/2020 - PAC 234/2019 - PE 151/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: BRAZIL CORES COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, de acordo com as condições do Edital nº 151/2019 e anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 13/10/2020 e término em 13/10/2021
VALOR: R$ 198.579,96 (cento e noventa e oito mil quinhentos e setenta e nove reais e noventa e seis centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 264/2020 - PAC 234/2019 - PE 151/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: CASTELO GRÁFICA E EDITORA EIRELI-EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, de acordo com as condições do Edital nº 151/2019 e anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 13/10/2020 e término em 13/10/2021
VALOR: R$ 197.359,65 (cento e noventa e sete mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 265/2020 - PAC 234/2019 - PE 151/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: GRÁFICA E EDITORA ALIANÇA LTDA-EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, de acordo com as condições do Edital nº 151/2019 e anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 13/10/2020 e término em 13/10/2021
VALOR: R$ 7.695,60 (sete mil seiscentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 266/2020 - PAC 234/2019 - PE 151/2019 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: R & S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI-EPP
OBJETO: O objeto da presente Ata é a AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS, de acordo com as condições do Edital nº 151/2019 e anexos.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 13/10/2020 e término em 13/10/2021
VALOR: 230.133,72 (duzentos e trinta mil cento e trinta e três reais e setenta e dois centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 267/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI,
OBJETO: O O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fracassados no PE 
008/20, destinados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 035/2020 e seus anexos, que juntamente 
com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021
VALOR: R$ 96.999,75 (noventa e seis mil novecentos e noventa e nove reais, e setenta e cinco centavos)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 268/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MEDICAMENTOS PRO SAÚDE LTDA OBJETO:                                                                                                                                
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fracassados no PE 008/20, desti-
nados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 035/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.    VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021                                                                                                   
VALOR: R$ R$15.912,00 (QUINZE MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 269/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA DIAMANTE LTDA                                                                                                                                                
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fra-
cassados no PE 008/20, destinados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 
035/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcri-
ção.                                                                                                                                                  
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021                                                                                                   
VALOR: R$ 17.840,00 (dezessete mil oitocentos e quarenta reais)  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 270/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: GRANDES MARCAS DISTRIBUIÇÃO EIRELE                                                                                                                                                
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fracassados no PE 008/20, desti-
nados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 035/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.                         
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021                                                                                                   
VALOR: R57.031,00 (cinquenta e sete mil e trinta e um reais )  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 271/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA                                                                                                                                               
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fracassados no PE 008/20, desti-
nados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 035/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.                                                            
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021                                                                                                   
VALOR: R5 97,669,50 (noventa e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)  

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 272/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: JCN COMERCIO EMPREENDIMENTOS EIREL                                                                                                                                              
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fracassados no PE 008/20, desti-
nados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 035/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.                                                                                                              
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021                                                                                                   
VALOR: R5 78.204,00 (setenta e oito mil duzentos e quatro reais )    

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 273/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: MEDBRANDS COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI                                                                                                                                              
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fracassados no PE 008/20, desti-
nados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 035/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.                                                                                                           
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021                                                                                                   
VALOR: R5 12.058,00 (doze mil e cinquenta e oito reais)

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 274/2020 - PAC 079/2020 - PE 035/2020 - SRP
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECEDOR: ESSENZA INDUSTRIA QUÍMICA EIRELI ME                                                                                                                                              
O objeto da presente Ata é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS E AFINS, fracassados no PE 008/20, desti-
nados a suprir as necessidades da Rede Básica de Saúde, conforme as especifi cações e condições do Edital nº 035/2020 e seus anexos, que juntamente com a proposta 
do FORNECEDOR, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.                                                                                 
VIGÊNCIA: 12 meses, vigorando de 15/10/2020 e término em 15/10/2021                                                                                                   
VALOR: R5 17,765,00 (dezessete mil  setecentos e  sessenta e cinco reais )  
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Comissão Permanente de Licitação

Contagem, 19 de outubro de 2020.

Ref: Convite n. 009/2020 

Senhores Licitantes,

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a reunião pública para abertura do envelope   n. 02 “proposta de preços”, do processo em epígrafe, cujo objeto é 
REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS, SITUADO RUA SÃO LUCAS, Nº 247, BAIRRO ÁGUA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG. conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, será realizada no dia 20 (vinte) de outubro de 2020, às 09:00 (nove) horas, na Sala da 
Comissão Permanente de Licitação.

MARIA MARTA DE OLIVEIRA SOARES
PRESIDENTE DA CPL EM EXERCÍCIO 

Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

A COMISSÃO PERMANENTE DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, vem publicar a entidade cadastrada no mês de OUTUBRO de 2020, 
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 DA VILA ESTRELA 
DALVA, SÃO MATEUS E ADJACÊNCIAS 19.695.642/0001-80 15 19/10/2020 À 18/10/2021 EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA DE 
LOURDES GONÇALVES 18.261.578/0001-67 33 19/10/2020 À 18/10/2021 EDUCAÇÃO

INSTITUTO SÃO DOMINGOS SÁVIO 18.258.640/0001-61 43 19/10/2020 À 18/10/2021 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Contagem, 19 de  Outubro de 2020. 

Soraya Aparecida Damasceno de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Credenciamento



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

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – HOMOLOGAÇÃO /RATIFICAÇÃO – Processo Administrativo CMC nº 31/2020 – Adesão à Ata de Registro de Preços do Comando 
Militar do Nordeste - Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, referente ao Pregão Eletrônico nº 01/2019, Processo Administrativo nº 64284.009708/2019-98. Objeto: 
contratação de empresa para fornecimento de móveis, divisórias, manta acústica e prestação de serviços de montagem e desmontagem de divisórias para este legislati-
vo municipal, atendendo à solicitação da Diretoria de Manutenção deste legislativo municipal. CONTRATADA: FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTA-
ÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA. Pelos valores unitários e totais, a saber:

ITEM Descrição UNID QUANT VL. UNIT VL. TOTAL

3
CADEIRA DIRETOR GIRATÓRIA A GÁS C/
REGULAGEM DO ENC. (B2) UNID 36 R$    1.190,00 R$    42.840,00 

8 CADEIRA DIRETOR BASE FIXA BALANÇO UNID 6 R$       769,00 R$      4.614,00 

16 LONGARINA DIRETOR 03 LUGARES UNID 1 R$    1.860,00 R$      1.860,00 

20 SOFÁ 02 LUGARES UNID 4 R$    2.390,00 R$      9.560,00 

34
ARMÁRIO EXTRA-ALTO FECHADO
800x500x2100 UNID 15 R$    1.699,00 R$    25.485,00 

41 MESA RETANGULAR 1400x600x740 UNID 13 R$       840,00 R$    10.920,00 

42 MESA EM L 1200X1200X600X600X740 UNID 11 R$    1.240,00 R$    13.640,00 

43 MESA EM L 1400X1400X600X600X740 UNID 3 R$    1.430,00 R$     4.290,00 

49
MESA DE TRABALHO 04 POSIÇÕES
2400x1360x740 UNID 1 R$    3.490,00 R$      3.490,00 

56
GAVETEIRO FIXO C/ 02 GAVETAS 
402x440x292 UNID 1 R$      274,00 R$      274,00 

65
DIVISÓRIA PISO TETO PAINEL CEGO COM 
BANDEIRA M² 155 R$      890,00 R$  137.950,00 

68
DIVISÓRIA PISO TETO PAINÉL / VIDRO
ÚNICO / BANDEIRA M² 53 R$   1.370,00 R$    72.610,00 

69
DIVISÓRIA PISO TETO PORTA DE ABRIR 
SIMPLES COM BANDEIRA UNID 2 R$   2.190,00 R$      4.380,00 

71
DIVISÓRIA PISO TETO PORTA DE CORRER 
SIMPLES COM BANDEIRA UNID 10 R$   2.290,00 R$    22.900,00 

74 MANTA ACÚSTICA M² 208 R$       99,00 R$    20.592,00 

75
SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTA-
GEM DE DIVISORIAS M² 317 R$       129,00 R$    40.893,00 

TOTAL R$  416.298,00

Dotações orçamentárias  e valores :
01.031.0058.2062.44.90.52 – Equipamento e Materiais Permanente - Item 24 - Mobiliário em Geral, no valor total de R$ 116.973,00 (cento e dezesseis mil, novecentos 
e setenta e três reais);
01.031.0058.2062.33.90.30 – Material de Consumo - Item 24 - Material para Manutenção de Bens Imóveis, no valor total de R$ 258.432,00 (duzentos e cinqüenta e 
oito mil, quatrocentos e trinta e dois reais);
01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ – Item 14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, no valor total de R$ 40.893,00 (quarenta mil, 
oitocentos e noventa e três reais). 
Fundamentada no Decreto 7.892/2013, e em conseqüência, fi ca convocada a proponente, para assinatura do instrumento de contrato ou documento equivalente, nos 
termos do art. 64 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Contagem, 19 de outubro de 2020. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho - Presidente.



"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Ratifi cação - Dispensa de Licitação nº 20/2020, Processo nº 33/2020. Espécie: Dispensa de licitação com fundamento no art. 24, 
inc. II, da Lei nº 8.666/1993; Empresa: AVP Áudio & Vídeo Projetos e Comercio Ltda. Objeto: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de Áudio 
para o Plenarinho desta casa legislativa. Cobertura Orçamentária: nº 01.031.0058.2062.44.90.52 – Equipamentos e Material Permanente - item da despesa 17 – Equi-
pamentos para Áudio, Vídeo e Foto. Valor: R$ 15.618,00 (quinze mil, seiscentos e dezoito reais). Ratifi cado: em 16/10/2020. Vereador Daniel Flávio de Moura Carvalho 
– Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Câmara Municipal de Contagem. Pregão Presencial nº 09/2020, Processo nº 027/2020, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar, licitação 
na modalidade Pregão Presencial, a partir das 14h00min horas do dia 05(cinco) de novembro de 2020, em sua sede, na Praça São Gonçalo, nº 18, tendo por objeto: 
contratação de empresa para o fornecimento de cestas de natal para os servidores do quadro da administração deste legislativo municipal. O texto integral do edital 
(contendo todas as informações sobre o certame) encontra-se à disposição dos interessados no site: http://www.cmc.mg.gov.br e pelo e-mail compras@cmc.mg.gov.br 
- Comissão Permanente de Licitação, telefone: (31) 3359-9200 e (31) 3359-8700, no horário de 09h00min as 18h00min horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão 
ser obtidos esclarecimentos adicionais. Érica Pereira de Souza – Pregoeira.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Extrato 1º termo aditivo – Processo nº 46/2019, Pregão Presencial nº 11/2019. Objetivando a continuidade da prestação de 
serviços de Telefonia Fixa para este deste legislativo municipal. 1) Prorrogação do prazo de vigência , por mais 12 meses e 2) Reajuste de preços , calculado pela variação 
acumulada do IST (Índice de Serviços de Telecomunicações) em 12 meses, com base em agosto/2020, nos termos divulgados pela ANATEL. Contratada: Mundo Teleco-
municações e Informática Ltda. Valor total (12 meses) R$ 106.635,96 (cento e seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos). Dotação Orçamentária 
nº: 01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ. Vigência: 15/10/2020 a 14/10/2021. Contagem, 13 de outubro de 2020. Vereador Daniel Flávio de 
Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Homologação – Processo de Licitação nº 024/2020 - Pregão Presencial nº 07/2020 - Menor Preço por lote. Objeto: contratação 
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento e implantação de sistema de monitoramento por câmeras IP (CFTV-IP) 
nas dependências da Câmara Municipal de Contagem, incluindo o fornecimento de equipamentos, fornecimento de software de gerenciamento, instalação, treina-
mento de usuários e garantia, conforme especifi cações constantes no termo de referencial. Empresa OTONIEL GERALDO DE OLIVEIRA ME, valor total R$ 45.400,00 
(quarenta e cinco mil e quatrocentos reais) para o Lote 1- fornecimento de equipamentos e do software de gerenciamento de imagens. Dotação orçamentária n° 
01.031.0058.2062.44.90.52 – Equipamento e Material Permanente. Para o Lote 2 – instalação de todos os equipamentos, confi guração do software de gerenciamento 
de imagens treinamento dos usuários, a licitação foi FRACASSADA.  Contagem/MG, 19 de outubro de 2020. Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho – Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Homologação – Processo de Licitação nº 028/2020 - Pregão Presencial nº 10/2020 - Menor Preço por item. Objeto: contratação 
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento de aparelhos de ar condicionado e prestação de serviços de instalação, 
manutenção e realocação de aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de todos os materiais e mão de obra necessária para este legislativo municipal. Empresa 
MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, valor total de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para o Item 3 – Manutenção Preventiva de aparelho 
de ar condicionado 12.000 btus. Empresa NETWORK COMÉRCIO VAREJISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, valor total de R$ 14.093,40 (quatorze mil, 
noventa e três reais e quarenta centavos) para o Item 4 – Realocação de aparelho de ar condicionado. Tendo dotação orçamentária apropriada e sufi ciente à conta n° 
01.031.0058.2062.33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros PJ.   Para os Itens nº: 1 – Aparelho de ar condicionado, tipo split Piso Teto, 24.000 btus e 2 - Montagem e 
instalação de aparelho de ar condicionado 24.000 btus, a licitação foi FRACASSADA . Contagem/MG, 19 de outubro de 2020. Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho 
– Presidente.

CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM – Homologação – Processo de Licitação nº 030/2020 - Pregão Presencial nº 11/2020 - Menor Preço. Objeto: contratação de 
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ou equiparada para fornecimento e instalação de persianas verticais (incluindo todos os materiais e acessórios 
necessários a correta instalação das persianas e a retirada das persianas antigas) para este legislativo municipal. Vencedora empresa ERCI PEREIRA PINTO ME, valor total 
de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais). Dotação orçamentária n° 01.031.0058.2062.33.90.30 – Material de Consumo Permanente.   Contagem/MG, 19 de 
outubro de 2020. Vereador Daniel Flavio de Moura Carvalho – Presidente.
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