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Secretaria Municipal 
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico número 042/2020 – Processo Administrativo número 131/2020 – tipo menor preço, destinado à AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) MOTOCICLETAS, conforme 
especifi cações contidas no termo de referência, ANEXO II do edital. Marcado para o dia 16/11/2020 – 09h00min Đ licitação número 842324.
Todas as informações estão inseridas nos sites www.licitacoes-e.com.br e/ou www.contagem.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31)3352-5138. Contagem, 
26/10/2020 – Equipe de Pregões. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E PARCERIAS
DIRETORIA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E PARCERIAS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 27/10/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 135/2020, PA. 113/2019, PP. 003/2019 ATA DE R.P. 048/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA.
CONTRATADA: KS EVENTOS E SHOW LTDA.
OBJETO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO COM ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (GRID), GERADOR, TRIO ELÉTRICO, PROJEÇÃO SIMULTÂNEA E 
AFINS, - ITENS 01, 02, 03 LOTE 01 / ITENS 01, 02, 03, 04 LOTE 02 / ITENS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 LOTE 03 DA ATA, PARA EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
VALOR: R$ 1.933.592,30
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1061.04.131.0067.2014 – 33903999 - 0100
VIGÊNCIA: DE 13/10/2020 ATÉ 13/10/2021.
ASSINADO: 13/10/2020. 

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 130/2019, PA. 178/2018, PE. 055/2018 ATA DE R.P. 005/2019.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEDUC.
CONTRATADA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA EIRELI.
OBJETO: ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA IMPORTÂNCIA DE R$ 111.410,10 (CENTO E ONZE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E DEZ CENTAVOS) COM BASE NO VALOR 
INICIAL ATUALIZADO DOS KIT’S, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CONTAGEM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1121.12.365.0029.2080 – 33903014 – 0100 / 1123.12.365.0029.2251 – 33903014 - 0101
ASSINADO: 26/10/2020. 
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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:

Pergunta nº 1 – Itens 01 e 02. 
2.5.3.4 -1 slot PCI Express x16 3.0, 1x PCI Express x16 (operando em x4), 1x PCI Express x1, 1x PCI 32 bits v3.0, 1x PCIe x4/SATA (M.2 2280) para SSD, 1x PCIe x1 (M.2 
2230) para WiFi ou superior. 

Pergunta: Prezado pregoeiro, na exigência acima esclarecemos que gabinetes do tipo SFF não possuem espaço físico para disponibilizar esse número exigido de slots, 
nossos equipamentos possuem 1  PCIe x16 Gen 3 slot, 1 PCIe x4 Gen 3, 1 M.2 2230 slot para Wi-Fi e Bluetooth, 1 M.2 2230/2280 slots para SSD/Intel Optane, assim 
entendemos que por essa limitação que encontrada em todos os fabricantes, entregando nossos equipamentos com os slots descritos, estaremos atendendo as necessi-
dades do órgão, está correto nosso entendimento? 
Resposta: Os equipamentos especifi cados no Termo de Referência foram descritos após ampla pesquisa por meio de nossa área técnica, existindo assim, diversos equi-
pamentos que atendem aos parâmetros defi nidos, incluindo o item acima especifi cado, portanto, deverá atender ao previsto no edital. 

Pergunta nº 2 – Itens 01 e 02. 
2.5.6.1 - Gabinete tipo SFF (Slim Reversível Toolless) com volume de no mínimo 10500 cm³ padrão ATX ou BTX 
Pergunta: Prezado pregoeiro, na exigência acima esclarecemos que os gabinetes do tipo SFF comercializados no mercado hoje possuem um volume muito inferior ao 
exigido, exemplo dos nossos equipamentos DELL que possui um volume menor que 8.000 cm³, assim entendemos que entregando nossos equipamento com um volu-
me inferior a 10500 cm³, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento? 
Resposta: O entendimento não está correto. O Equipamento ofertado deverá apresentar gabinete do tipo SFF, com volume mínimo de 10.500 cm³, se ofertado o equi-
pamento sugerido, o mesmo não atenderá as especifi cações, visto que o gabinete tem volume menor que o mínimo exigido no termo de referência. 

Pergunta nº 3 – Itens 01 e 02. 
2.5.6.6 - 1 baia externa de 5,25” e 3.5”. 
Pergunta: Prezado pregoeiro, na exigência acima esclarecemos que os gabinetes atuais não possuem mais os slots acima exigidos, foram substituídos por um slot Slim, 
em todos os fabricantes e equipamentos no mercado, assim entendemos que entregando nossos equipamentos com o slot Slim, estaremos atendendo as necessidades 
do órgão, está correto nosso entendimento? 
Resposta: Entendimento correto, o gabinete com o slot Slim também atende ao pretendido pela Prefeitura 
 Pergunta nº 4 – Itens 01 e 02. 
2.5.7.1 - 180 W, PFC Ativo, 90% de efi ciência típica, 100~240V / 50~60Hz automática 
2.5.7.2 - Seleção automática de tensão sufi ciente para suportar todos os dispositivos internos na confi guração máxima admitida pelo equipamento (placa principal, 
interfaces, discos rígidos, memória RAM e demais periféricos) e que implemente PFC (Power Factor Correction) ativo com efi ciência igual ou superior a 92% em carga 
máxima (PFC 80+) com no máximo 260 watts de potência. 
Pergunta:  Prezado pregoeiro, nas exigências acima entendemos que houve uma duplicidade nas exigências de um mesmo item “fonte” onde a exigência 2.5.7.2 se 
torna mais completa atual e abrangente, assim será aceita e torna a 2.5.7.1 um erro de duplicidade, está correto nosso entendimento? 
Resposta: Entendimento correto, gentileza desconsiderar o item 2.5.7.1 e se basear no item 2.5.7.2. 
Pergunta nº 5 – Itens 01 e 02. 

2.5.8.6 - 1 (uma) conexão de vídeo analógica padrão VGA. 
2.5.8.7 - 3 (três) conexões de vídeo digitais nativas, sendo 2 (duas) Display Port e 1 (uma) HDMI. Para esta interface poderá ser utilizado adaptador ou conversor, do 
mesmo fabricante do equipamento 
2.5.8.8 - Deverá ser compatível com uso de 2 monitores de vídeo simultaneamente 

 Pergunta: Prezado pregoeiro, na exigência acima esclarecemos que os equipamentos atuais com placa de vídeo onbord conforme exigido no edital possuem disponí-
veis até 3 portas de vídeo sendo , 2x DisplayPort e 1x opcional sendo VGA, HDMI ou mais uma DisplayPort, e que suportam assim até 3 monitores simultaneamente, 
assim entendemos que entregando nossos equipamentos com a confi guração discriminada acima, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso 
entendimento? 
Resposta: Entendimento correto, visto que se trata de equipamento com solução superior à especifi cada, visto que é solicitado no mínimo dois monitores simultâneos. 

Pergunta nº 6 – Itens 01 e 02. 

2.5.18.4 - Relação de contraste de 5.000.000:1. 
Pergunta: Prezado pregoeiro, na exigência acima esclarecemos que nossos monitores possuem somente contraste típico de 1.000:1 e não dinâmico, entendemos assim 
que entregando nossos monitores com contraste Típico de 1.000:1, estaremos atendendo as necessidades do órgão, está correto nosso entendimento? 
Resposta: Entendimento não está correto. Deverão ser ofertados monitores que tenham a relação de contraste Defi nida no termo de referência de 5.000.000:1 – DFC e 
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1.000:1 – Estático. 

Pergunta nº 7 – Itens 01 e 02. 
2.5.18.7 - Não possuir portas USB 
Pergunta: Prezado pregoeiro, na exigência acima esclarecemos que não possuímos monitores com Rotação/pivô de 90º sem portas USB inclusas, pois se trata de equi-
pamentos corporativos com o máximo aproveitamento de recursos, assim entendemos que entregando nossos monitores com 5 portas USB, estaremos atendendo as 
necessidades do órgão, está correto nosso entendimento? 
Resposta: Entendimento não está correto, visto que o Município de Contagem, não pretende adquirir monitores que contenham portas USB. 

Pergunta nº 8- Suporte – todos os itens 
Pergunta: Em relação ao suporte dos equipamentos, com o objetivo de acelerar o tempo de reparo do produto, entendemos que o atendimento inicial poderá ocorrer 
através de contato telefônico (0800), realizado pela contratante, no qual, com a colaboração da  equipe de TI da contratante ou com o próprio usuário se  identifi cará o 
problema do equipamento. Caso seja identifi cado nesta fase de diagnóstico, a necessidade de troca de peças, será acionado imediatamente o atendimento on-site. Está 
correto nosso entendimento? 
Resposta: Entendimento correto. Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA telefone 0800, com atendimento 24x7, para que seja realizado o atendimento primário, 
e caso seja necessário, solicitada a assistência “ON SITE”. 

Pergunta nº 9 – Itens 01 e 02. 
2.6 - GARANTIA (DESKTOPS, MONITOR, TECLADO E MOUSE) 
Prezado pregoeiro, na exigência o equipamento proposto deverá possuir garantia do Fabricante de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças, mão de obra e 
atendimento no local no próximo dia útil, 
Pergunta:  Prezado pregoeiro, entendemos que o suporte acima, prestado pelo fabricante poderá ser da seguinte forma: 
que o primeiro diagnóstico e troubleshooting pode ser feito por telefone e se não resolver o problema, passamos ao procedimento: 1) diagnosticado, 2) solução identi-
fi cada e, se for o caso, 3) peça de reposição encomendada em até o próximo dia útil, após atendimento. Está correto nosso entendimento? 
Resposta: Entendimento correto. Deverá ser disponibilizado pela CONTRATADA telefone 0800, com atendimento 24x7, para que seja realizado o atendimento primário, 
e caso seja necessário, solicitada a assistência “ON SITE”, nos prazos defi nidos no Termo de Referência. 

Pergunta nº 10 – Itens 01 e 02 – Suporte/assistência técnica do fabricante: 
 Em análise aos itens solicitados abaixo, onde se descreve contratada, ou seja, a empresa que efetivamente vai participar do pregão, e em caso de vitória vai fi rmar 
contrato junto a Prefeitura Municipal de Contagem. 
Cabe esclarecer o seguinte: 
1 – Os fabricantes HP/DELL/LENOVO credenciam suas revendas separadamente de sua rede de assistência técnica, ou seja, uma empresa não pode ser as duas ao mesmo 
tempo; 
2 – A empresa que participara do pregão para venda dos equipamentos é revenda autorizada, portanto não autorizada a prestar assistência técnica, suporte ou instala-
ção; 
3 – Efetivamente, quem vai prestar assistência técnica, suporte, instalação não será a revenda contratada, e sim o fabricante através de sua rede autorizada; 
4 – a contrata, revenda, não possui ou tem controle aos meios de suporte e garantia do fabricante, cito: 0800 (24x7) chat, webmail, status do chamado, e sim o fabri-
cante, mesmo porque o edital prevê no item 2.7.2.2, é feita a transferência de propriedade dos equipamentos no ato de entrega, ou seja, o fabricante já enxerga que 
os equipamentos são de propriedade do município de CONTAGEM. 
Pergunta: Desta forma perguntamos se este é o entendimento do Município de Contagem acerca da garantia/suporte/assistência técnica dos equipamentos citados 
acima? 
Resposta: Deverão ser seguidas as condições pré-estabelecidas no Termo de Referência, quanto à garantia/suporte/assistência técnica. 
2.6.9 - A CONTRATADA deverá se responsabilizar pela centralização e gestão de todos os chamados de suporte técnico junto ao fabricante dos equipamentos listados 
no escopo, realizando o registro e o encerramento de cada chamado. 
2.6.10 - A CONTRATADA Deverá possuir e disponibilizar canais próprios de atendimento, via Service Desk para abertura de chamados técnicos 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, 7 (sete) dias por semana, mediante sistema Web, e-mail, telefone 0800 com interface humana para atendimento em língua portuguesa. O Service Desk deverá 
ser responsável pelo recebimento dos chamados, registro e informação do status de cada chamado. 
2.6.11 - A estrutura mencionada no item anterior não exclui a Central de Chamados do Fabricante do equipamento, ou seja, deverá a CONTRATADA disponibilizar tal 
estrutura e ainda ter a Central de Atendimento do fabricante para acesso direto em caso de contingência. 
2.6.12.8 -Softwares instalados; 
2.6.13 - A CONTRATADA deverá demonstrar em sua proposta possuir estrutura operacional em funcionamento capaz de prestar o suporte a CONTRATANTE nos termos 
e condições descritos acima. Entende-se com comprovação deste item Atestado de Capacidade Técnica comprovando prestação de suporte de produtos no mínimo 
equivalentes em complexidade com o objeto desta licitação. 
2.7 - ASSITÊNCIA TÉCNICA 2.7.1 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA prestará atendimento com vistas à assistência técnica dos equipamentos, sem ônus para 
a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, valendo-se da Rede de Assistência Técnica Autorizada que opere em nome do fabricante. 

2.7.2 - A CONTRATADA deverá apresentar, no ato de assinatura do Contrato Administrativo: 2.7.2.1 - Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA prestará atendimen-
to com vistas à assistência técnica dos equipamentos, sem ônus para a Prefeitura Municipal de Contagem/MG, valendo-se da Rede de Assistência Técnica Autorizada 
que opere em nome do fabricante. 

2.7.3 - A CONTRATADA deverá disponibilizar Central de Atendimento própria, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana, podendo ser acionada me-
diante chamado técnico da Secretaria Municipal através de telefone 0800, e-mail ou telefone. 
Entre outros... 
Pergunta nº 11 – Itens 01 e 02. 

8.1.2.3-Comprovação de aprovação em Programa/Selo de Integridade/Programa de Compliance, com apresentação de certifi cado e evidência de publicação do resulta-
do; 
Pergunta: Em análise ao solicitado acima, quanto ao Compliance, seria do fabricante ou da empresa contratada? 
Esclarecemos que para sermos revenda autorizada, somos submetidos ao compliance do fabricante, link abaixo, desta forma entendemos que apresentado declaração 
do mesmo, endereçada ao certame e ao Municipio de Contagem, estaremos atendendo este item, esta correto nosso entendimento? 
https://www.dell.com/learn/br/pt/brcorp1/regulatory-compliance
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Cumprimento dos Requisitos Regulatórios | Dell Brasil
Clique aqui para entrar em contato através do chat ou ligue para ligue 0800 970 3384, entre 8h e 19h, de segunda a 
sexta. Preços referenciados com impostos para consumidores pessoas físicas, comprando com CPF e para a cidade de São 
Paulo. O preço fi nal aplicável nas vendas para pessoas jurídicas comprando CNPJ pode variar de acordo com o Estado que 
estiver localizado o adquirente do ...
www.dell.com

Resposta: Deverá ser apresentada evidência de publicação de aprovação em Programa/Selo de Integridade/Compliance da empresa a ser contratada e não do fabricante. 

Pergunta nº 12 – Itens 01 e 02. 
13.1.2- A CONTRATADA deverá disponibilizar no mínimo 2 (dois) técnicos locais para entrega e instalação dos equipamentos adquiridos. 
Pergunta: Pela baixa complexidade dos equipamentos e sua instalação e visando e economicidade, afi m de não se incluir mais serviço/custo ao produto, entendemos 
que não será de responsabilidade da contratada a instalação física/logica dos equipamentos/softwares, cabendo a mesma somente a entrega dos bens dentro das espe-
cifi cações e prazos do edital, está correto nosso entendimento? 
Resposta: O entendimento não está correto. A empresa vencedora da licitação e posteriormente contratada deverá disponibilizar 2 (dois) técnicos locais para entrega e 
instalação dos equipamentos adquiridos, conforme disposto no Termo de Referência. 

Pergunta nº 13- Fracionamento entrega Itens 01 e 02. 
Pergunta: Fins de organização e preparação fi nanceira e logística, perguntamos se serão empenhados todos equipamentos de uma única vez ou será fracionado. 
Se fracionado, em quantas vezes e possíveis datas. 
Resposta:  O empenho será único, no valor total de todos os itens.

Pergunta nº 14- Itens 01 e 02. 
11.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Defi nitivo dos produtos, me-
diante apresentação de Nota Fiscal, com o devido atesto e acompanhada dos seguintes documentos. 

Sabedores das difi culdades fi nanceiras dos entes públicos do estado, largamente veiculados, agravados pela crise da COVID-19, perguntamos se o pagamento ao forne-
cedor vencedor do pregão está garantido no prazo estipulado no edital, não existindo a possibilidade de atraso/inadimplência? 
Resposta: Por se tratar de uma aquisição com fonte de recurso do PMAT, após a assinatura do contrato é necessário solicitar ao banco o desembolso do valor e aguar-
dar o trâmite interno, procedimento este que só pode ser realizado após o período eleitoral, início do mês de Dezembro.

Pergunta nº 15- Itens 01 e 02. 
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): 
a) Severidade ALTA: esse nível de severidade é aplicado quando há a indisponibilidade do uso do(s) equipamento(s) e software(s):

Dias úteis, sábado, domingo e feriados

Prazo de atendimento Prazo de solução defi nitiva

02 (duas) horas 08 (oito) horas

b) Severidade MÉDIA: esse nível de severidade é aplicado quando há falha, simultânea ou não, do uso do(s) equipamento(s) e software(s), estando ainda disponível(is), 
porém apresentando problemas:

Dias úteis Sábado, domingo e feriados

Prazo de atendimento Prazo de solução defi nitiva Prazo de atendimento Prazo de solução defi nitiva

04 (quatro) horas 24 (vinte e quatro) horas 08 (oito) horas 48 (quarenta e oito) horas

c) Severidade BAIXA: este nível de severidade é aplicado para instalação, confi guração, manutenções preventivas, esclarecimentos técnicos relativos ao uso e aprimo-
ramento do(s) equipamento(s) e software(s), ou seja, chamados técnicos que não requeiram imediato atendimento e/ou solução. Não haverá abertura de chamados 
técnicos com esta severidade em sábados, domingos e feriados:

Dias úteis

Prazo de atendimento Prazo de solução defi nitiva

02 (duas) horas 08 (oito) horas

Caberá à CONTRATADA apresentar soluções defi nitivas para os problemas apresentados, inclusive problemas relacionados com instalação, confi guração e atualização, 
dentro dos prazos e condições estabelecidas neste Termo de Referência e em seus Anexos.

Pergunta: Prezado pregoeiro, informamos que o prazo de solução exigido acima é característica de servidores, em missão crítica, e não se aplica a desktops, pelo seu 
valor de custo que tornaria praticamente inviável a aquisição do equipamento, assim entendemos que o suporte/diagnóstico e troubleshooting pode ser feito por tele-
fone e  se não resolver o problema, passamos ao procedimento: 1) diagnosticado, 2) solução identifi cada e, se for o caso, 3) peça de reposição encomendada em até o 
próximo dia útil, após atendimento. Está correto nosso entendimento?
 Resposta: O entendimento não está correto, devem ser seguidos os Níveis Mínimos de Serviços previstos no Termo de Referência.

Pergunta nº 16 – Itens 01 e 02. 
Pergunta: Pela baixa complexidade dos equipamentos e sua instalação e visando e economicidade, afi m de não se incluir mais serviço/custo ao produto, entendemos 
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que não será de responsabilidade da contratada a instalação física/lógica dos equipamentos/softwares, cabendo a mesma somente a entrega dos bens dentro das espe-
cifi cações e prazos do edital, está correto nosso entendimento? 
Resposta: A empresa vencedora da licitação e posteriormente contratada deverá disponibilizar 2 (dois) técnicos locais para entrega e instalação dos equipamentos 
adquiridos, conforme disposto no Termo de Referência, conforme disposto no Item 13.1.2, portanto, o entendimento não está correto. 

Contagem, 27 de outubro de 2020

Márcia Mendes Siqueira
Pregoeira

Secretaria Municipal 
de Educação

EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 081/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RICARDO BARRETO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 24.988,81 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 14° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 080/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES E O MU-
NICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 58.831,34 (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 27/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 7° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 041/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 33.144,27 (TRINTA E TRÊS MIL E CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 041/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 11.598,00 (ONZE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100  – FONTE: 0101
ASSINADO: 26/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.
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EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 057/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 68.024,11 (SESSENTA E OITO MIL E VINTE E QUATRO REAIS E ONZE CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 25/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 057/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 4.400,00 (QUATRO MIL E QUATROCENTOS REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100  – FONTE: 0101
ASSINADO: 25/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 10° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 057/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO DINIZ E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 19.515,65 (DEZENOVE MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100  – FONTE: 0101
ASSINADO: 25/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 15° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 078/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARIA DE MATOS SILVEIRA E O MUNICÍPIO DE 
CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 140.508,44 (CENTO E QUARENTA MIL E QUINHENTOS E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100  E 44504100 – FONTE: 0101
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100  E 44504100  – FONTE: 0101
ASSINADO: 27/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

OFÍCIO Nº 995  /2020 / GAB/ SEDUC

Contagem, 26 de outubro de 2020.

Ao Ilustríssimo Senhor
Adriano Faria
Secretário Municipal de Administração
Pça Presidente Tancredo Neves, 200

Assunto: Termo de Apostila ao Contrato nº 101/2020 (PPP)

Senhor Secretário,

Com nossos cordiais cumprimentos, solicitamos a Vossa Senhoria providências cabíveis na elaboração do Termo de Apostila ao Contrato nº 101 credor: SPC Mais 
Contagem S/A, CNPJ 37.971.325/0001-21, acrescentado a natureza da despesa 4.5.67.82.00 – Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado 
Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privado (PPP) conforme Decreto nº 1.869, publicado no DOC de 22 de outubro de 2020.

                            Assim, contando com sua costumeira colaboração, renovamos nossos protestos de elevada estima e apreço, bem como nos colocamos à disposição 
para quaisquer esclarecimentos adicionais necessários.
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  Atenciosamente,

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 818/2020

PROCESSO Nº 06640/2019-02A
RECORRENTE: GUIDO DE QUEIROZ
ASSUNTO: Isenção de IPTU e Taxas
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 06 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 – RE-
QUERENTE POSSUI MAIS DE UM IMÓVEL NO MUNICÍPIO - NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. Em decisão unânime, acompanhando o relator, a 
Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instância, que indeferiu o pedido de isenção do lançamen-
to do IPTU e Taxas que com ele são cobradas, referente ao exercício de 2019, incidente sobre o imóvel de índice cadastral 05.163.0312.001, localizado na Avenida Rio 
São Francisco nº 374, Bairro Parque Riacho das Pedras – Contagem, haja vista a constatação de que o requerente possui outro imóvel no município; assim não foram 
preenchidos todos os requisitos previstos no art. 4º do Decreto nº 916/2019 c/c artigos 50.B e 50.C 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. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 819/2020

PROCESSO Nº 11039/2019-02A 
RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS SILVA
ASSUNTO: Isenção de IPTU para aposentado
RELATOR: Adriano Cardoso
DATA DO JULGAMENTO: 06 de outubro de 2020
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU E TCRS – EXERCÍCIO 2019 – RECURSO VOLUNTÁRIO – PEDIDO DE ISENÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – BAIRRO REGULARIZADO – 
NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE/TITULARIDADE OU POSSE DO IMÓVEL – DECISÃO MANTIDA. Com relatório do Sr. Adriano Cardoso, por unanimidade de votos, a 
1ª Câmara negou provimento ao recurso voluntário e manteve a decisão de primeira instância, não reconhecendo ao Requerente o direito à isenção de IPTU e TCRS para 
o exercício de 2019 relativo ao imóvel de índice cadastral nº 04.151.0160.001-0, na forma do art. 50C da Lei 1.611/83 c/c § 1º, do art. 4º do Decreto nº 916/2019, haja 
vista que o requerente não comprovou a propriedade, titularidade ou posse do imóvel. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, a 
Sra. Kênia Dutra de Campos, o Sr. Adriano Cardoso e o Sr. César Augusto de Barros.

ACÓRDÃO Nº 820/2020

PROCESSO Nº 05310/2020-02A 
INTERESSADO: SPE ESTÂNCIA DO LAGO EMP. IMOB. SA
ASSUNTO: Pedido de Revisão pelo Secretário de Fazenda
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
DATA DO JULGAMENTO: 06 de outubro de 2020
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — PEDIDO DE REVISÃO PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA — IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acom-
panhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do pedido de revisão, reformando a decisão de primeira instância, concedendo aos imóveis integrantes do loteamento 
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aprovado pela SPE Estância do Lago Emp. Imob. S/A, o benefício previsto no art. 16 da Lei Complementar 289/2019, na forma da legislação. Participaram do julgamen-
to, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 821/2020

PROCESSO Nº 07296/2020-02A 
INTERESSADO: SPE ESTÂNCIA DO LAGO EMP. IMOB. SA
ASSUNTO: Pedido de Revisão pelo Secretário de Fazenda
RELATOR: Carlos Frederico Pinto e Netto 
Data do Julgamento: 06 de outubro de 2020
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU — PEDIDO DE REVISÃO PELO SECRETÁRIO DE FAZENDA — IMPROCEDÊNCIA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO REFORMADA. Por unanimidade de votos, acom-
panhando o Relator, a 1ª Câmara conheceu do pedido de revisão, reformando a decisão de primeira instância, concedendo aos imóveis integrantes do loteamento 
aprovado pela SPE Estância do Lago Emp. Imob. S/A, o benefício previsto no art. 16 da Lei Complementar 289/2019, na forma da legislação. Participaram do julgamen-
to, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, o Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 822/2020

PROCESSO Nº 08255/2018-02A. 
RECORRENTE: FÁBIO FERNANDES MALTA STOCKLER 
ASSUNTO: Revisão de lançamento de IPTU. 
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 06 de outubro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU. EXERCÍCIOS 2018 e 2019. PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO – INTEMPESTIVO – DEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂN-
CIA – DECISÃO MANTIDA. Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara não conheceu do recurso voluntário por ser o mesmo intempestivo, 
mantendo-se inalterada a decisão administrativa de primeira instância que decidiu pela procedência do pedido de revisão de lançamento de tributos imobiliários (IPTU), 
exercícios 2018, para imóvel constituído pelo lote 0016, quadra 0004, de índice cadastral nº 08.142.0190.001, localizado na Rua Cristal, nº 479, Bairro São Joaquim, 
Contagem/MG, no sentido de alterar o padrão de acabamento para P2, bem como julgou improcedente o pedido de revisão do valor do IPTU, exercícios 2018 e 2019 
em razão do valor lançado estar em consonância com a legislação municipal. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano 
Cardoso, Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 823/2020

PROCESSO Nº 14109/2017-02A
RECORRENTE: JURANDIR MENEZES RODRIGUES
ASSUNTO: Revisão de lançamento de IPTU. Exercícios: 2017
RELATORA: Kênia Dutra de Campos
DATA DO JULGAMENTO: 06 de outubro de 2020.
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO 

IPTU. EXERCÍCIO 2017. PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – RECURSO VOLUNTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. 
Em decisão unânime, acompanhando a relatora, a Primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe provimento, para manter a decisão de primeira instân-
cia de indeferimento do pedido de revisão do lançamento do IPTU, exercício 2017, para o imóvel constituído para imóvel constituído pelo lote 0005, quadra 0045, de 
índice cadastral nº 05.175.0350.002, localizado na Rua Rio Grande, nº 608, Bairro Novo Riacho, Contagem/MG, uma vez que o enquadramento do padrão de acaba-
mento está em consonância com disposto no Decreto nº 54/2017. Participaram do julgamento, presidido pelo Sr. Carlos Frederico Pinto e Netto, o Sr. Adriano Cardoso, 
Sr. César Augusto de Barros e a Sra. Kênia Dutra de Campos.

ACÓRDÃO Nº 824/2020

PROCESSO : 03482/2017-02A 
RECORRENTE: IRMÃOS AYRES S/A
ASSUNTO: IPTU - revisão
RELATOR: César Augusto de Barros 
DATA DO JULGAMENTO: 06 de Outubro de 2020
1ª CÂMARA DE JULGAMENTO

IPTU – REVISÃO – RECURSO VOLUNTÁRIO –- LANÇAMENTO CONFORME LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DECISÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA. Por unanimidade 
de votos, acompanhando o Relator, o Conselho Tributário Administrativo de Contagem ( Contac) na sua  primeira Câmara conheceu do recurso voluntário e negou-lhe 
provimento ,mantendo a decisão de primeira instância e manteve o lançamento do IPTU do exercício de 2017 para o imóvel de índice cadastral nº 06.057.0766.001-
0, 06.057.0766.002, 06.057.0766.003, 06.057.0766.004,  sendo que o valor venal dos imóveis estão de acordo com o Decreto 12/2017 c/c os artigos 51 a 71 da Lei 
1611/83 e alterações.  Participaram do julgamento presidido pelo  Sr. Carlos Frederico Pinto Neto , a Dra. Kênia Dutra de Campos  , o Sr. César Augusto de Barros e o Sr. 
Adriano Cardoso .

Contagem, 06 de Outubro de 2020

Silma Cézar L. Pereira
M- 10028-5
CONTAC
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MUNICÍPIO DE CONTAGEM - MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ
SUBSECRETARIA DA RECEITA MUNICIPAL - SUREM

EDITAL 05/2020/SEFAZ/SUREM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – EXERCÍCIO DE 2020

Taxa de Fiscalização e de Licença Para Ocupação do Solo – TFLOS

O Subsecretário da Receita Municipal, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 433, de 20 de março de 2018, e de acordo com o disposto nos artigos 
15 a 20, 22, 149 e 167 da Lei Municipal 1.611 de 30 de dezembro de 1983 – Código Tributário do Município de Contagem – CTMC e alterações posteriores, NOTIFICA 
OS CONTRIBUINTES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E DE LICENÇA PARA OCUPAÇÃO DO SOLO – TFLOS DOS LANÇAMENTOS RELATIVOS AO EXERCÍCIO 2020, fundada no 
exercício regular do poder de polícia do Município, e fi xa o seu prazo de pagamento, valendo este Edital como notifi cação pública.

De conformidade com os respectivos artigos do CTMC e do Decreto n. 311, de 03 de fevereiro de 2006, que informam acerca dos contribuintes, fatos geradores e 
demais informações, a taxa TFLOS será cobrada com base na Tabela V do Anexo IV do CTMC, conforme anexo a este Edital.

DO PAGAMENTO:

      O prazo para pagamento da TFLOS/2020 vence em 30 (trinta) de novembro de 2020, sendo permitido o seu recolhimento em até 5 (cinco) parcelas consecutivas, 
conforme disposto no art. 38 do CTMC, observando que:

 O parcelamento compreenderá o valor principal, a atualização monetária, os juros, as multas, encargos e acessórios incidentes até a data da concessão;
O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de atualização equivalente à Taxa SELIC (Sistema Especial de Liquidação e Custódia), 
divulgado pelo Banco Central do Brasil - BACEN, acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da concessão do benefício até o mês anterior ao 
do pagamento da parcela acrescido de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado, nos termos do art. 6º-A e art. 29 deste 
Código.
O pedido de parcelamento implica a expressa renúncia ou desistência de qualquer procedimento administrativo ou judicial que tenha como objetivo a desconstituição 
do crédito tributário ou fi scal objeto deste parcelamento.
O valor de cada parcela não poderá ser inferior a: 
- R$600,00 (seiscentos reais), se o contribuinte for pessoa jurídica e o crédito tributário for igual ou superior a R$9.000,00 (nove mil reais); 
- R$300,00 (trezentos reais), se o contribuinte for pessoa jurídica e o crédito tributário for de R$3.000,00 (três mil reais) a R$9.000,00 (nove mil reais);
- R$100,00 (cem reais), se o contribuinte for pessoa jurídica e o crédito tributário for inferior a R$3.000,00 (três mil reais).

A formalização do parcelamento deverá ser requerida até dia 30 de novembro de 2020, através do acesso à internet, Receita Online, no endereço eletrônico: http://
receita.contagem.mg.gov.br.
O não pagamento da taxa na data fi xada por este Edital de Lançamento sujeitará os tributos aos acréscimos dos encargos previstos nos arts. 29 e 35 do CTMC e impli-
cará ainda em inscrição em Dívida Ativa, protesto extrajudicial e ajuizamento de execução fi scal a partir do seu vencimento.

DAS ISENÇÕES:

As isenções estão dispostas nos §§ 4º, 5º e 7º do art. 47 do CTMC e na Lei Municipal n. 3.496, de 26 de dezembro de 2001 e poderão ser solicitadas no endereço 
eletrônico: http://receita.contagem.mg.gov.br.

DA IMPUGNAÇÃO/REVISÃO:

O contribuinte poderá IMPUGNAR ou requerer a REVISÃO do lançamento da taxa mencionadas neste Edital a Subsecretaria da Receita Municipal até o dia 30 de novem-
bro de 2020.

O pedido de revisão, devidamente fundamentado e instruído com a documentação comprobatória dos fatos alegados, deverá ser solicitado através do acesso à inter-
net, Receita Online, no endereço eletrônico: http://receita.contagem.mg.gov.br – Solicitação de Serviços – Revisão ou Cancelamento de Tributos Mobiliários.
Se o pedido de revisão tempestivo for julgado procedente, ainda que parcialmente, será concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados da data de notifi cação da de-
cisão, para pagamento a vista do valor do tributo, sem os acréscimos legais previstos nos arts. 29 e 35 do CTMC.

Se o pedido de revisão for julgado improcedente, ou quando se tratar de revisão de ofício, a autoridade competente concederá prazo de 10 (dez) dias, contados da 
data de notifi cação da decisão, para que o contribuinte proceda ao recolhimento do montante devido, com os acréscimos legais previstos nos arts. 29 e 35 do CTMC.

DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO:

As guias de pagamento do Imposto mencionado neste Edital serão postadas e encaminhadas através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – Correios, a partir 
do dia 14 de novembro de 2020.

 O contribuinte, que por qualquer motivo não receber a guia para pagamento do Imposto mencionado neste Edital, deverá requerer segunda via, até 10 (dez) dias 
antes da data fi xada, para o respectivo pagamento através do acesso à internet, Receita Online, no endereço eletrônico http://receita.contagem.mg.gov.br – Situação 
fi scal. 
O não recebimento da notifi cação para pagamento não isenta o contribuinte de suas obrigações fi scais, especialmente as que se referem ao pagamento dos tributos 
nas épocas regulamentares (artigo 22, CTMC).



"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, 27 de outubro de 2020 Página 10 de 14 Diário Oficial de Contagem - Edição 4933

Contagem, 23 de outubro de 2020.

Luiz Fernando Siqueira Pinto
Subsecretário da Receita Municipal

Anexo

TABELA V
ANEXO IV – CTMC – Taxas de Poder de Polícia instituídas pelo Município
Nova redação dada pela Lei complementar nº 189, de 30 de dezembro de 2014.
Vigência a partir de 01/01/2020

Item Taxa de Fiscalização e de Licença para Ocupação do Solo (TFLOS) Valor (R$)

5.1 Barracas, bancas, mesas, tabuleiros, quiosques, trailers, aparelhos ou máquinas, por m2 17,77

5.2 Bancas de Jornais e Revistas, por m2 25,98

5.3 Circos, parques de diversões, por m2 38,27

5.4 Bombas de gasolina e postos de serviços, por m2 13,67

5.5 Estacionamentos para veículos em pontos designados pela Prefeitura, por m2 25,98

5.6
Carrinhos licenciados para local fi xo e demais usos das vias e logradouros públicos não relacionados nesta Tabela e desde que devidamente autor-
izado, por m2 25,97

5.7 Camelôs 259,73

5.8 Ambulantes 184,55

5.9
Mesas e cadeiras
Em qualquer logradouro (por m2 na testada do estabelecimento) 136,70

5.10 Caçamba (por unidade) 205,05

5.11
Postes, torres e demais instalações e equipamentos destinados à condução ou distribuição de: energia elétrica, serviços de telecomunicação, 
imagem, som e congêneres (por unidade) 68,35

Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e
Desenvolvimento 
Sustentável

O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem - COMAC, torna público e faz saber que foi concedido em Reunião Ordinária do dia 19/10/2020:
CERTIFICADO LAC 2 (LP+LI) – Nº016/2020 - LICENÇA AMBIENTAL - O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas atribuições e com 
base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede ao empreendi-
mento Eng Apoio Administrativo Ltda., CNPJ: 30.624.331/0001-63, localizado na BR 040, S/N, Fazenda Boa Vista, Contagem - MG, Licença Ambiental Concomitante 
2 (LP + LI ), com validade até 19/10/2026, Classe 3, para atividade de loteamento para galpões - Distrito Industrial e Zona estritamente industrial, comercial ou logística, 
conforme DN 217/17, Código E-04-02-2. Processo Administrativo Nº 01528/2020-03A. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos 
exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração dos projetos urbanísticos, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Contagem para promover a sua adequação no licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com anteced-
ência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.
CERTIFICADO LAC 1 – Nº019/2020 - LICENÇA AMBIENTAL CONCOMITANTE - O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas 
atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede 
ao empreendimento Mayer Mecânica Ltda., CNPJ: 20.788.600/0001-73, Classe 4, localizada na Rua Emília Silva de Freitas, Nº 700, Bairro Cinco, Contagem - MG, Licença 
Ambiental Concomitante (LAC 1), com validade até 19/10/2030, para a atividade de fabricação, manutenção, reparação e comércio varejista de máquinas, equipamen-
tos e outros produtos (com estamparia) conforme DN 217/17, Código B-07-01-3; B-05-05.3 e Anexo 10 da LC 295/20 Código 2532-2/01.00; 3319-8/00.00; 4789-
0/99.00. Processo Administrativo Nº 13915/2017-03A - 9542/01-17. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos exigidos por lei 
para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração dos projetos urbanísticos, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de 
Contagem para promover a sua adequação no licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 
120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.
CERTIFICADO LAC 1 – Nº018/2020 - LICENÇA AMBIENTAL CONCOMITANTE - O Conselho Municipal de Meio Ambiente de Contagem – COMAC, no uso de suas 
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atribuições e com base no artigo 5º, inciso II da Lei Municipal Nº 3.789 de 23/12/03, e tendo em vista a Deliberação Normativa Nº 01 de 19/07/00 do COMAC, concede 
ao empreendimento CMP Componentes e Módulos Plásticos Ltda., CNPJ: 07.374.996/0001-44, Classe 4, localizada na Rua Domingos Costa, Nº 80, Bairro Cinco, Con-
tagem - MG, Licença Ambiental Concomitante  (LAC 1), Revalidação, com validade até 19/10/2030, para a atividade de injeção e montagem de peças plásticas para a 
indústria automotiva com uso de material reciclável a seco, conforme DN 217/17, Código C-07-01-3 e LC 082/10, Código 22-29-3-02.00. Processo Administrativo Nº 
15960/2019-03A. A empresa deverá manter disponíveis os projetos, licenças e outros documentos exigidos por lei para fi ns de fi scalização. Em caso de alteração dos 
projetos urbanísticos, deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Contagem para promover a sua adequação no 
licenciamento ambiental e, por fi m, a renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu 
prazo de validade, conforme dispõe o §4º, art. 14 da Lei Complementar nº 140/2011. Com condicionantes.

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

 PAC Nº. 161/20. DISPENSA 079/20.

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a ordens judiciais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0001.2181 339091 05 CR 699 0102              

DESPACHO:

Senhor Secretário,Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDA , inscrita no CNPJ nº 12.499.494/0001-80, no valor total de  R$ 19.573,32 (DEZENOVE  MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E TRINTA 
E DOIS CENTAVOS).

Publique – se. 

Contagem,  26 de Outubro de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

RATIFICAÇÃO

 PAC Nº. 157/20. DISPENSA 076/20.

OBJETO: Aquisição de medicamentos para atendimento a ordens judiciais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0001.2181 339091 05 CR 699 0102              
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DESPACHO:

Senhor Secretário,Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com a empresa: - BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES 
SA , inscrita no CNPJ nº 18.269.125/0001-87, no valor total de  R$ 211.141,06 (DUZENTOS E ONZE MIL CENTO E QUARENTA E UM REAIS E SEIS CENTAVOS).

Publique – se. 

Contagem,  26 de Outubro de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde

Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

ATA DE JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
CONVITE NÚMERO 010/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 158/2020

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte), às 10h40min, na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação, fi zeram-se presentes 
os membros da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Contagem, que abaixo assinam, no-
meados pelas Portarias SEMOBS N. 007, de 20/02/2020; N. 017 de 07/04/2020, N. 020 de 02/07/2020 e N.023 de 13/10/2020 com a fi nalidade de proceder o julgamen-
to do conteúdo dos envelopes contendo os documentos de habilitação das licitantes participantes da licitação acima referenciada, destinada à destinada à REFORMA 
DO CAMPO DE FUTEBOL FONTE GRANDE, DO BAIRRO VILA ITÁLIA, NO MUNICÍPIO DE CONTAGEM-MG, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 

As licitantes são as listadas abaixo:

LICITANTES

INNOVATIVE CONSTRUTORA LTDA

CONSTRUTORA E INCORPORADORA OLIVEIRA E FERREIRA LTDA

ENGEMINAS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI

BHZ CONSTRUTORA EIRELI - EPP

A Comissão Permanente de Licitação encaminhou à Subsecretaria de Obras da SEMOBS os documentos referentes à Qualifi cação Técnica – Item 4.2.7 do Edital apre-
sentados pelas licitantes. A Subsecretaria assim se manifesta em relatório circunstanciado apenso ao Processo e disponibilizado a todas as licitantes: “Pelo exposto, no 
que concerne ao Item 4.2.7 – Qualifi cação Técnica do Edital, a Subsecretaria de Obras considera todas as licitantes HABILITADAS.” A Comissão procedeu a análise dos 
demais documentos exigidos no Edital e considera todas as licitantes habitadas para prosseguimento no certame. Abre-se o prazo recursal previsto em Lei. Nada mais 
havendo a registrar, lavra-se a presente ata que é assinada por todos.

ARCIONE FÉLIX CAPUCHO
Comissão Permanente de Licitação

CLEUSA DE FÁTIMA COSTA RODRIGUES 
Comissão Permanente de Licitação

MARCILENE ANTÔNIA DE ARAÚJO SANTOS
Comissão Permanente de Licitação
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Funec

REPUBLICAÇÃO - Aviso de Licitação – Fundação de Ensino de Contagem – informa data para realização do Pregão Presencial 001/2020 – Objeto: Contratação de empre-
sa especializada para prestação de serviços de IMPRESSÃO GRÁFICA EM CONDIÇÕES ESPECIAIS DE SEGURANÇA E SIGILO, envolvendo diagramação, manuseio, embala-
gem, rotulagem e entrega dos CADERNOS DE PROVAS E GABARITOS, destinados à realização de Concursos e Processos seletivos, executados pela Fundação de Ensino 
de Contagem – FUNEC, pelo período de 12 (Doze) meses. Data: 12 de novembro de 2020 às 09h00min – Local: Rua Coimbra, n.º 100 – 1.º andar (Sala de Reuniões da 
Secretaria Municipal de Educação) - Bairro Santa Cruz Industrial – Contagem / MG – Cep. 32340-490. Edital disponível no site: www.contagem.mg.gov.br. Informações 
e-mail: funec.licitacoes@edu.contagem.mg.gov.br ALTAIR DE OLIVEIRA MARCELO – Pregoeiro.
A sessão será realizada atendendo às determinações legais de prevenção ao contágio pelo COVID-19, em especial ao disposto no Decreto Municipal 1.526/2020, art. 4º, 
inc. II (Art. 4º Ficam suspensos por prazo indeterminado: [...] II - a realização de eventos públicos ou privados de qualquer natureza, em espaços abertos ou fechados, 
com público acima de 10 (dez) pessoas;) e, ao disposto no Decreto Municipal 1.583/2020, (Art. 1º Fica estabelecido, a partir de 22 de abril de 2020 e por tempo inde-
terminado, para todas as pessoas no âmbito do Município de Contagem, o uso obrigatório de máscaras ou coberturas sobre o nariz e boca, a serem utilizadas sempre 
que sair de casa e especialmente:
 I - em todos os espaços públicos; 
II - equipamentos de transportes públicos coletivos;
III - estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços; 
IV - táxis e transportes por aplicativos.

Previcon.

ATO ADMINISTRATIVO DE REVOGAÇÃO Nº. 002

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, REVOGA o ATO DE APOSENTADORIA N.º 2.078, de 16 de outubro de 2013, publicado no Diário Ofi cial de Contagem, 
Edição 3246, em 18 de outubro de 2013, que concedeu APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR PEDÁGIO, COM REDUTOR DE PROVENTOS POR IDADE, calculados pela 
média aritmética, à servidora LUZIA DE JESUS PROFETA, matrícula n.º 01.13729-4, CPF 609.807.886-68, no cargo de AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE, NÍVEL III, GRAU “L”, 
a partir de 07 de agosto de 2017.

Palácio do Registro, em Contagem (MG), 21 de outubro de 2020. 

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./

ATO DE APOSENTADORIA JUDICIAL Nº. 4.401

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM, nos termos da competência prevista no artigo 14 da Lei Complementar nº 062/2009, na qualidade 
de Gestor do Regime Próprio de Previdência Social, CONCEDE APOSENTADORIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com proventos calculados pela média arit-
mética, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” da CR/88, com redação dada pela EC. 41/2003, à servidora LUZIA DE JESUS PROFETA, matrícula N° 01.13729-4, 
CPF n° 609.807.886-68, no cargo efetivo de AUXILIAR TÉCNICO EM SAÚDE, NÍVEL III, GRAU “L”, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, por força da ordem judicial 
emanada nos autos do processo nº 5016706-92.2020.8.13.0079, proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Fazenda da Comarca de Contagem, a contar de 07 de agosto 
de 2017.
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Palácio do Registro, em Contagem (MG), 21 de outubro de 2020.

ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA 
Secretário Municipal de Administração 
GESTOR – UGRPPS

DÊNIO PIRES SILVA
Subsecretário Municipal de Gestão Previdenciária 
CHRS./
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