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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS (01)
REFERÊNCIA:

CREDENCIAMENTO NÚMERO 003/2020 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 151/2020
Credenciamento de pessoas jurídicas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, para atuar como ADMINISTRADORA DE BENEFÍ-
CIOS, em caráter de não exclusividade, visando à disponibilização de PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, independentemente de seu vínculo funcional.

Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
LOTE 01
QUESTIONAMENTO 01:
O subitem 12.2 do Edital de Credenciamento número 003/2020 dispõe que: 
“Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar e solicitar esclarecimento o presente Edital de credenciamento por irregularidade, devendo apresentar a impugna-
ção por escrito, pessoalmente ou por correio eletrônico (cpl.contagem@contagem.mg.gov.br) ou por escrito e protocolado junto ao Setor de Licitações e Compras da 
Prefeitura de Contagem, estabelecida na Praça Presidente Tancredo Neves, 200 - Camilo Alves, Contagem - MG, 32017-900, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data 
fi xada no item 2 deste edital.”(grifamos) 
Já o item 2, citado pelo subitem 12.2 acima, estabelece em seu subitem 2.1 o que segue: 
“2.1. Os interessados no credenciamento deverão procurar o Departamento de Compras/Licitações e Contratos da Prefeitura do Município de Contagem/MG, munidos 
dos documentos exigidos no item 05, a partir do dia 07/12/2020. O presente credenciamento fi cará aberto pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da 
publicação”. (grifamos) 
Assim, considerando que a publicação do Aviso do Credenciamento nº 003/2020, ora questionado, ocorreu no dia 01/12/2020, no Diário Ofi cial do Município de 
Contagem e hoje, 02/12/2020, no Diário Ofi cial da União, conforme cópias das publicações anexas ao presente pedido de esclarecimento, entendemos que o prazo de 
5 (cinco) dias úteis anteriores à data prevista no subitem 2.1, para apresentação de esclarecimentos e impugnação aos termos do edital, defi nido no subitem 12.2, resta 
prejudicado, o que necessariamente requer a retifi cação do Edital quanto à data de início de entrega da proposta e documentos de habilitação, para que seja viável a 
aplicação do prazo estabelecido no item 12.2. 
Desta forma, em respeito aos princípios da legalidade, razoabilidade e isonomia, dentre outros, que norteiam os processos administrativos, incluindo o credenciamento 
em pauta, podemos entender que o Edital será retifi cado para alterar a data de início de entrega dos envelopes, considerando o prazo de 5 (cinco) dias úteis previsto 
no subitem 12.2, para que sejam apresentados pelas Administradoras de Benefícios interessadas, os pedidos de esclarecimentos ou impugnação, se necessários?
RESPOSTA: 
A Comissão Permanente de Licitações esclarece que, por se tratar de um processo de credenciamento, as empresas interessadas podem apresentar a documentação 
para participação a qualquer momento, podendo inclusive ser enviada pelo correio.
Relativamente ao item 2.1, onde afi rma que o credenciamento fi cará aberto pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da publicação, a Administração 
fi xou o prazo limite de 30 dias contados da publicação do edital, ou seja, o prazo para entrega da documentação fi ndará em 04/01/2021, visto que o dia 02/01/2021, 
cairá no sábado, este prazo foi prorrogado para o dia 04/01 (segunda-feira).
QUESTIONAMENTO 02:
O item 1.1 do Edital, que trata do objeto do credenciamento dispõe que: 
“1.1. Constitui objeto do presente Edital o credenciamento de pessoas jurídicas devidamente autorizadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, 
para atuar como ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, em caráter de não exclusividade, visando à disponibilização de PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE 
COLETIVO POR ADESÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, independentemente de seu vínculo funcional, conforme especifi cações constantes do Termo de 
Referência.”(grifamos) 
Com relação à modalidade de plano COLETIVO POR ADESÃO, prevista no objeto do Edital, em que pese a adesão do servidor ser facultativa, conforme previsto no item 
2.1 do Anexo I, esclarecemos que este tipo de plano não pode ser ofertado pelas Administradoras de Benefícios aos servidores do Município de Contagem/MG, conside-
rando que o vínculo dos servidores com esse munícipio é caracterizado pela relação empregatícia ou estatutária, ou seja, obrigatoriamente devem ser ofertados planos 
na modalidade COLETIVO EMPRESARIAL, conforme explicamos a seguir.
Sobre a vinculação da pessoa física à pessoa jurídica elegível, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, publicou a Resolução Normativa nº 195/2009, em que 
regulamenta a contratação de planos individuais, familiares, coletivos empresariais e coletivos por adesão, defi nido especifi camente a elegibilidade para a contratação 
dos referidos planos, tanto da pessoa física, quanto da jurídica. 
Assim, destacamos o que dispõe o art. 5º da referida resolução, sobre as regras de contratação de planos, na modalidade COLETIVO EMPRESARIAL: 
“Art. 5º Plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa 
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jurídica por relação empregatícia ou estatutária. §1º O vínculo [1] à pessoa jurídica contratante poderá abranger ainda, desde que previsto contratualmente: 
I - Os sócios da pessoa jurídica contratante; 
II - Os administradores da pessoa jurídica contratante; 
III - Os demitidos ou aposentados que tenham sido vinculados anteriormente à pessoa jurídica contratante, ressalvada a aplicação do disposto no caput dos artigos 30 
e 31 da Lei nº 9.656, de 1998; 
IV – Os agentes políticos; 
V – Os trabalhadores temporários; 
VI – Os estagiários e menores aprendizes; e 
VII - o grupo familiar até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afi nidade, cônjuge ou companheiro dos empregados e 
servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos incisos anteriores. 
§2º O ingresso do grupo familiar previsto no inciso VII do §1º deste artigo dependerá da participação do benefi ciário titular no contrato de plano privado de assistência 
a saúde. 
De outro modo, a mesma Resolução Normativa nº 195/2009, estabeleceu as diretrizes para a contratação de plano na modalidade COLETIVO POR ADESÃO, estabelecen-
do em seu art. 9º as seguintes regras: 
“Artigo 9o Plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão é aquele que oferece cobertura da atenção prestada à população que mantenha vínculo [1] com as 
seguintes pessoas jurídicas de caráter profi ssional, classista ou setorial: 
I – Conselhos profi ssionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o exercício da profi ssão; 
II – Sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; 
III – Associações profi ssionais legalmente constituídas; 
IV - Cooperativas que congreguem membros de categorias ou classes de profi ssões regulamentadas; 
V - Caixas de assistência e fundações de direito privado que se enquadrem nas disposições desta resolução; 
VI - Entidades previstas na Lei no 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei no 7.398, de 4 de novembro de 1985; e
VII - outras pessoas jurídicas de caráter profi ssional, classista ou setorial não previstas nos incisos anteriores, desde que autorizadas pela Diretoria de Normas e Habilita-
ção de operadoras – DIOPE. (Revogado pela RN nº 260, de 2011) 
§1º Poderá ainda aderir ao plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente, o grupo familiar do benefi ciário titular até o 
terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afi nidade, cônjuge ou companheiro. 
§2º A adesão do grupo familiar a que se refere o §1º deste artigo dependerá da participação do benefi ciário titular no contrato de plano de assistência à saúde.
§3º Caberá à operadora exigir e comprovar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput e a condição de elegibilidade do benefi ciário. 
§4º Na forma de contratação prevista no inciso III do artigo 23 caberá tanto à Administradora de Benefícios quanto à Operadora de Plano de Assistência à Saúde com-
provar a legitimidade da pessoa jurídica contratante, na forma do caput deste artigo, e a condição de elegibilidade do benefi ciário. 
Art. 10. As pessoas jurídicas de que trata o artigo 9º só poderão contratar plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão quando constituídas há pelo menos 
um ano, exceto as previstas nos incisos I e II daquele artigo. [1]” 
Assim, considerando que as normas expedidas pela ANS vinculam tanto as Administradoras de Benefícios, quanto às demais operadoras, e considerando que resta 
comprovada que a vinculação dos servidores ao município de Maceió, se dá por relação empregatícia ou estatutária, podemos entender que
esse Departamento fará a retifi cação do Edital para indicar que deverão ser ofertados planos na modalidade COLETIVO EMPRESARIAL, correto? 
Acrescentamos que as citações quanto à modalidade de plano coletivo por adesão constam nos seguintes itens, os quais devem ser retifi cados: item 1.1 Edital; itens 
1.1, 1.2, 1.5, 3.1, 3.3, 3.4, 4.1, 11.3 e 11.11, do Anexo I; e Cláusulas 2.1 do Anexo VIII.
RESPOSTA: 
Sim. Esse ponto será alterado no edital. O objeto será a oferta de PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS e não a oferta de PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO.
QUESTIONAMENTO 03:
Não identifi camos no Edital e anexos, qualquer referência ao número de vidas e à distribuição etária dos benefi ciários titulares e dependentes. Esclarecemos que esta 
informação é imprescindível para que seja feita a cotação dos preços junto às operadoras contratadas pelas Administradoras de Benefícios. Deste modo, solicitamos a 
essa Administração que nos informe a distribuição etária dos benefi ciários, contendo as seguintes variáveis:  
a) Distribuição Etária, conforme estabelecido na planilha a seguir:

FAIXA ETÁRIA

TITULARES DEPENDENTES

FEMININO MASCULINO FEMININO MASCULINO

Até 18

19-23

24-28

29-33

34-38

39-43

44-48

49-53

54-58
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59 +

TOTAL GERAL

RESPOSTA: 

FAIXA ETÁRIA

TITULARES DEPENDENTES

MASC FEM MASC FEM

ATÉ 18 55 96 0 0

19-23 152 222 0 0

24-28 189 451 4 14

29-33 282 794 22 72

34-38 481 1266 110 298

37-43 550 1821 161 636

44-48 491 1622 197 625

49-53 443 1651 182 441

54-58 537 1779 147 172

59 + 1309 3878 77 57

TOTAL GERAL 4489 13580 900 2315

Esclarecemos que os totais acima referem a toda a Administração Pública, abrangendo as diretas e indiretas.
b) Distribuição do número de vidas, por município, caso tenham servidores domiciliados em outros municípios fora de Contagem/MG.
RESPOSTA: 
Servidores residentes em Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte.
QUESTIONAMENTO 04:
O item 2.1.1 do Edital prevê que: “NO PERÍODO DE ISOLAMENTO SOCIAL, A ENTREGA DOS DOCUMENTOS DEVERÁ SER PREVIAMENTE AGENDADA PELO TELEFONE 31 
3352-5138, LUIZ ADOLFO.” 
Por conseguinte, o item 6.1 do Edital determina que: “A análise da documentação e o credenciamento dos habilitados ocorrerá em sessão pública no dia, hora e local 
indicados no item 2 deste edital, devendo os interessados comparecer com a devida antecedência, portando toda a documentação exigida.” Em complemento, o item 
6.4 do Edital dispõe que: “Aberto o envelope e constatada irregularidade na documentação apresentada, será comunicado por escrito à proponente, a qual restará ina-
bilitada. A efetivação (confi rmação) ou não do referido comunicado não é motivo para interrupção ou suspensão do procedimento convocatório previsto no presente 
edital.” 
Por fi m, o item 6.5 estabelece que: “Restando regular a documentação, será(ão) declarada(s) habilitada(s) a(s) empresa(s) e, portanto, CREDENCIADA(S), sendo este 
requisito para possibilitar a assinatura do respectivo contrato entre a pessoa jurídica e o Município.”
Diante das disposições acima transcritas, qual entendimento é correto: 
A Administradora de Benefícios deverá marcar um dia e horário com o Sr. Luiz Adolfo, para que possa apresentar proposta e demais documentos na forma prescrita no 
edital, e, deverá aguardar na Prefeitura, a análise e julgamento dos documentos apresentados, que será feita no ato da entrega do envelope? Ou 
Administradora de Benefícios deverá marcar um dia e horário com o Sr. Luiz Adolfo, para que possa apresentar proposta e demais documentos na forma prescrita no 
edital, cujo resultado será comunicado por esse Departamento, por escrito, posteriormente? 
Caso seja o segundo entendimento, qual o prazo de análise e informação do resultado que esse Departamento terá para informar à Administradora quanto à regulari-
dade ou não de todos os documentos apresentados?
RESPOSTA: 
Em reposta às questões apresentadas, esclarecemos que não é necessária a presença da licitante na sessão de abertura do envelope. Como já foi falado, os envelopes 
poderão ser enviados pelo correio e que, quando recebidos, a Comissão de Licitações se reunirá e procederá a abertura e conferência da documentação, cujo resultado 
será enviado para a empresa e divulgado no Diário Ofi cial de Contagem e site da Prefeitura. 
LOTE 02
QUESTIONAMENTO 01:
O Município de Contagem-MG mantém contrato ou convênio vigente para disponibilizar planos de saúde aos servidores? 
Em caso positivo, solicitamos informar: 
a) Administradora ou operadora atualmente contratada ou conveniada; 
b) Número de benefi ciários assistidos; 
c) Tipos de planos contratados; 
d) Valores dos planos contratados; 
e) Índice de sinistralidade apurado nos últimos 12 (doze) meses; 
f) Início e fi m de vigência do contrato ou convênio vigente.
RESPOSTA: 
Não, a Prefeitura não mantém contrato ou convênio vigente para disponibilização de planos de saúde aos servidores.
QUESTIONAMENTO 02:
O item 1.7.1 do Anexo I -TR, dispõe que: “Nos demais casos não dispostos no Item 1.7, deverá ser assegurado aos servidores públicos e seus familiares, transferência de 
carência.” 
Esclarecemos que as regras de portabilidade (transferência) de carência foram regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da Resolu-
ção Normativa nº 438/2018. Neste normativo, foram estabelecidos os requisitos que devem ser atendidos pelo benefi ciário, administradoras e operadoras. 
Deste modo, podemos entender que a transferência de carências, indicada no subitem 1.7.1 do Anexo I-TR, deverá observar as disposições da Resolução Normativa nº 
438/2018 que dispõe sobre as regras de portabilidade de carências, correto?
RESPOSTA: 
Sim.
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QUESTIONAMENTO 03:
De acordo com o item 5.1 do Anexo I – TR: “As operadoras de planos de saúde contratadas pela Administradora de Benefícios deverão declarar anualmente, no 
aniversário do termo de acordo, que os benefi ciários poderão optar pela troca de operadora ou pela troca de planos, dentre aqueles vinculados à Administradora de 
Benefícios, na forma prevista no art. 11 da Resolução da ANS nº 195/2009.” 
Esclarecemos que esta regra se aplica tão-somente aos planos coletivos por adesão, cuja modalidade indicada no edital não atende às regras estabelecidas pela própria 
RN 195/2009, considerando que o vínculo dos servidores com o Município de Contagem-MG se caracteriza pela relação empregatícia ou estatutária, e por isto a modali-
dade de plano a ser ofertada aos benefi ciários deve ser a coletivo empresarial. 
As regras para os planos coletivos empresariais também estão estabelecidas na RN 195/2009, cujo art. 6º dispõe:
“Art. 6º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes igual ou superior a trinta benefi ciários não poderá ser exigido o 
cumprimento de prazos de carência, desde que o benefi ciário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação 
a pessoa jurídica contratante.” (Redação dada pela RN nº 200, de 2009).”
Ainda sobre os critérios relativos ao plano coletivo empresarial, destacamos as disposições sobre a Cobertura Parcial Temporária, cujas regras foram estabelecidas no art. 
7º, a seguir transcrito:
“Art. 7º No plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial com número de participantes igual ou superior a trinta benefi ciários não poderá haver cláusula de 
agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, desde que o benefi ciário formalize o pedido de ingresso em até trinta dias da 
celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica contratante. (Redação dada pela RN nº 200, de 2009)” 
“Parágrafo único. Quando a contratação ocorrer na forma do inciso III do artigo 23 desta RN será considerada a totalidade de participantes eventualmente já vinculados 
ao plano coletivo estipulado.”
Deste modo, em que pese a disposição contida no item 5.1 do Anexo I – TR não se aplicar aos planos coletivos empresariais, verifi ca-se que o servidor poderá realizar 
sua adesão no prazo de 30 dias da assinatura do contrato ou da data da posse de novo servidor, sem a exigência do cumprimento de carência, desde que o grupo seja 
superior a 30 vidas, e não poderá a operadora aplicar a Cobertura Parcial Temporária – CPT, diferentemente do plano coletivo por adesão, que independentemente do 
número de vidas a operadora aplica a CPT, conforme descrito no art. 12 a seguir: 
“Art. 12 O contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão poderá conter cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de doen-
ças ou lesões preexistentes, nos termos da resolução específi ca em vigor.” 
Assim, podemos entender que por força normativa instituída pela ANS, por meio da RN 195/2009, demonstrada acima, o item 5.1 não se aplicará ao credenciamento 
em questão, e portanto, o edital será ratifi cado?
RESPOSTA: 
Sim. O Edital deverá ser ratifi cado nesse ponto, seguindo a RN 195/2009.
QUESTIONAMENTO 04:
Considerando que o Parágrafo único do art. 8º da RN 195/2009, que trata ainda dos planos coletivos empresariais, isenta os entes da administração pública direta ou 
indireta quanto à responsabilidade pelo pagamento dos serviços prestados pela operadora, o que se coaduna com o credenciamento promovido por esse Município de 
Contagem-MG, cuja obrigação pelo pagamento das mensalidades dos planos será integralmente dos servidores, conforme item 14.1 do Anexo I – TR, podemos enten-
der que os planos a serem ofertados pelas Administradoras de Benefícios, efetivamente deverão ser na modalidade coletivo empresarial, correto?
“Art.8º O pagamento dos serviços prestados pela operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante (Redação dada pela RN nº 200, de 2009).”
“Parágrafo único. A regra prevista no caput não se aplica às hipóteses previstas nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998, às operadoras na modalidade de autoges-
tão e aos entes da administração pública direta ou indireta. (Incluído pela RN nº 200, de 2009).”
RESPOSTA: 
Sim. Esse ponto será alterado no edital. O objeto será a oferta de PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS e não a oferta de PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO.
QUESTIONAMENTO 05:
O item 8 do Anexo I – TR, trata das condições de remoção. Assim, podemos entender que os critérios e condições a serem observados para a cobertura de remoção, 
deverão ser aqueles estabelecidos na Resolução Normativa nº 347, de 2 de abril de 2014, que dispõe sobre a cobertura de remoção de benefi ciários de planos privados 
de assistência à saúde, com segmentação hospitalar, que tenham cumprido o período de carência, correto?
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 06:
O item 10.4 do Anexo I – TR, dispõe que: “(...)em momento posterior à assinatura do Termo de Acordo, disponibilizar operadoras e/ou produtos com a fi nalidade de 
ampliar o atendimento oferecido”. Assim, podemos entender que as Administradoras poderão ofertar outros tipos de produtos, inclusive plano odontológico?
RESPOSTA: 
Os outros produtos ofertados poderão ser analisandos pela Administração Municipal, entretanto, não poderão ser oferecidos serviços em que, porventura, o Município 
já ofereça aos serviços mediante outros contratos celebrados. Como ocorre com o plano odontológico.
QUESTIONAMENTO 07:
De acordo com o item 11.9 do Anexo I – TR, é obrigação da Administradora de Benefícios “Cumprir, fi elmente, as determinações legais e informar aos benefi ciários, 
no ato da contratação, que a adesão nos prazos estipulados para fi ns de isenção de carência e cobertura parcial temporária não implica, necessariamente, direito ao 
recebimento do auxílio-saúde.” Deste modo, perguntamos: 
a) Haverá ou não a concessão de auxílio-saúde aos servidores municipais de Contagem-MG que aderirem aos planos ofertados pelas Administradoras? 
RESPOSTA: 
Não haverá concessão.
b) Em caso positivo, qual o valor do auxílio-saúde que será concedido aos servidores?
RESPOSTA: 
Não se aplica.
QUESTIONAMENTO 08:
O item 11.1 do Anexo I – TR, trata também da portabilidade de carências. Deste modo, podemos entender que o atendimento às regras previstas no referido item, 
devem observar as regras estabelecidas na Resolução Normativa nº 438/2018?
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 09:
O item 11.29 e seus subitens do Anexo I – TR exigem que a Administradora disponibilize canais de comunicação direto para contato dos servidores públicos visando 
futuras adesões, exclusões e/ou esclarecimentos. Assim, podemos entender que a Administradora deverá disponibilizar atendimentos: telefônico, preferencialmente 
0800, site, correio eletrônico, podendo ainda disponibilizar outros canais por meio de aplicativos móveis e/ou outras ferramentas de tecnologia, visando permitir que o 
cliente seja atendido de forma mais célere possível?
RESPOSTA: 
Sim.
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QUESTIONAMENTO 10:
De acordo com o item 14.1 do Anexo I – TR, inexiste a indicação de recursos orçamentários e fi nanceiros para o termo de acordo. Assim, considerando que não haverá 
qualquer transferência ou repasse de recursos por parte do Município de Contagem às Administradoras de Benefícios credenciadas e que o pagamento das mensa-
lidades é de responsabilidade do servidor, podemos entender que também serão de responsabilidade, única e exclusiva do benefi ciário, o pagamento dos valores de 
coparticipação do plano escolhido, bem como os custos totais relativos às despesas assistenciais oriundas de utilizações indevidas, inclusive após o cancelamento do 
contrato do benefi ciário?
RESPOSTA: 
Sim. O termo de acordo não poderá prever custo algum para o Município de Contagem.
QUESTIONAMENTO 11:
O item 18 do Anexo I – TR, trata das disposições gerais a serem observadas pelas operadoras relativas à autorização prévia para realização de procedimentos (18.1) e 
marcação de consultas, exames e quaisquer outros procedimentos (18.2). Assim, considerando que a Resolução Normativa nº 259/2011, que dispõe sobre a garantia 
de atendimento dos benefi ciários de plano privado de assistência à saúde e estabelece os critérios e prazos de atendimento a serem observados pelas operadoras 
prestadoras dos serviços assistenciais, podemos entender que as disposições dos itens 18.1 e 18.2 do Anexo I – TR, deverão observar as regras estabelecidas na referida 
RN 259/2011, correto?
RESPOSTA: 
Sim. O serviço ofertado deverá respeitar as Resoluções Normativas.
LOTE 03
QUESTIONAMENTO ÚNICO:
De acordo com o subitem 5.1.2.5 do Edital, as Administradoras de Benefícios deverão comprovar sua regularidade fi scal apresentando “Prova de regularidade para com 
a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante e ao Município de Contagem, emitida pela Secretaria de Fazenda dos respectivos Municípios, com data 
de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo desta o seu prazo de validade”. 
Cabe esclarecer que a Lei complementar nº 175/20, estabeleceu em seu art. 1º, o que segue: 
“Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre o padrão nacional de obrigação acessória do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, 
de 31 de julho de 2003; altera dispositivos da referida Lei Complementar; prevê regra de transição para a partilha do produto da arrecadação do ISSQN entre o Municí-
pio do local do estabelecimento prestador e o Município do domicílio do tomador relativamente aos serviços de que trata, cujo período de apuração esteja compreendi-
do entre a data de publicação desta Lei Complementar e o último dia do exercício fi nanceiro de 2022; e dá outras providências.” 
Embora a LC 175/20 tenha criado um novo padrão de recolhimento do ISS pelos prestadores de serviços de planos de saúde, entre outras atividades, e estabelecido o 
conceito de tomador do serviço para efeito de alteração do local do recolhimento do ISS dessas atividades, referidas alterações não se aplicam à prestação de serviços 
realizada pelas Administradoras de Benefícios, considerando que os serviços previstos nos subitens 4.22 e 4.23 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, são presta-
dos por operadoras de planos de saúde efetivamente, conforme transcrito a seguir: 
“4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. (Vide Lei Complementar nº 
175, de 2020) 
4.23 – Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano me-
diante indicação do benefi ciário. (Vide Lei Complementar nº 175, de 2020). 
No caso dos serviços prestados pelas Administradoras de Benefícios, estes são enquadrados no subitem 17.12 da Lei Complementar nº 116/03, os quais não foram 
objeto de alteração pela nova LC 175/20, o que desobriga às Administradoras que possuam sede fora do município de Contagem-MG a apresentar a certidão de regula-
ridade para com a Fazenda do referido município. 
Desta forma, considerando os termos da LC 175/2020 e da LC 116/03, vigentes, podemos entender que o subitem 5.1.2.5 será retifi cado para prever que as Adminis-
tradoras de Benefícios deverão apresentar prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, relativo ao domicílio ou sede da licitante, emitida pela Secretaria de 
Fazenda do respectivo Município, com data de emissão não superior a 60 (sessenta) dias, quando não constar expressamente no corpo desta o seu prazo de validade, 
correto?
RESPOSTA: 
Sim.
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS (02)
QUESTIONAMENTO 01:
O item 9.1 do Edital em epígrafe estabelece que o Termo de Acordo decorrente do presente credenciamento terá 12 (doze) meses de vigência, podendo ser renova-
do até o limite de 60 (sessenta) meses, razão pela qual subtende-se, que nos termos do art. 19 da 195/09 – ANS, em caso de renovação, a cada 12 meses os preços 
poderão ser reajustados, motivo pelo qual nas obrigações das administradoras, consta negociar e informar reajuste. Desse modo, podemos entender que tendo em 
vista a omissão do Edital em relação às regras de reajustes, os preços ofertados no presente credenciamento poderão sofrer reajuste fi nanceiro, conforme prática das 
operadoras e reajuste técnico a depender do índice de sinistralidade, ou seja, considerando a praxe de mercado sempre que o contrato apresentar índice de sinistralida-
de superior a 70% (setenta por cento) será permitido além do reajuste fi nanceiro, o reajuste técnico?
RESPOSTA: 
O edital será modifi cado para constar o valor do reajuste anual.
Proposta de nova cláusula:
Respeitadas as disposições da legislação em vigor, o valor da mensalidade a ser paga à Administradora, por meio de desconto em folha de pagamento, poderão ser 
objeto de reajuste, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares, e outras despesas operacionais da 
operadora, bem como a taxa de sinistralidade, quando a referida taxa ultrapassar o percentual de 70% (setenta por cento).
QUESTIONAMENTO 02:
Com a fi nalidade apresentarmos cotações atendam às necessidades dos servidores públicos municipais, indagamos:
Essa Prefeitura dispõe de contrato de plano de saúde vigente para atender os seus servidores?
Sendo a resposta anterior positiva, indagamos:
b.1) quais os planos e operadoras disponibilizados? 
b.2) Quais os últimos índices de reajuste aplicados em cada uma das operadoras disponibilizadas?
b.3) Quais os índices de sinistralidade dos últimos 12 (doze) meses de cada uma das operadoras disponibilizadas?
b.4) Existem benefi ciários em tratamentos contínuos? Sendo a resposta positiva, quantos e quais as CID,s?
b.5) Existem benefi ciários afastados? Quais as CID’s?
RESPOSTA: 
A Prefeitura de Contagem não dispõe de contrato de plano de saúde vigente para atender os seus servidores.
QUESTIONAMENTO 03:
Para formularmos o melhor preço para atender determinada massa de benefi ciários faz-se necessária a análise do quantitativo de vidas (titulares e dependentes) por 
faixa etária, que deverão estar distribuídas de acordo com as determinações da RN 63/03 - ANS, a qual estabelece, in verbis: 
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(...). 
Art. 1º A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde fi rmados a partir de 1º de janeiro de 2004, deverá 
observar o disposto nesta Resolução. 
Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: 
I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; 
II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; 
III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; 
IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; 
V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; 
VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; 
VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; 
VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; 
IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; 
X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais. 
Destaca-se ainda, que nessa informação se tornam indispensáveis as informações relativas aos quantitativos por sexo e por categorias de benefi ciários (titulares e 
dependentes), que são os dados que irão permitir a análise da carteira (massa de benefi ciários), considerando o índice de gravidez das mulheres e o índice estimado de 
patologias crônicas, já que a idade e o sexo dos benefi ciários de planos de saúde têm relação direta com a potencialidade de utilização dos planos contratados, e isso 
está diretamente ligado à formação dos preços. 
Desse modo, solicitamos a disponibilização do sexo dos titulares por faixa etária e a distribuição por faixa etária e por sexo dos dependentes, com a maior brevidade 
possível para que esta administradora tenha condições de apresentar uma proposta de preços a essa Prefeitura, que considere a realidade do público dessa municipali-
dade e seja compatível com o potencial de utilização dos benefi ciários. 
RESPOSTA: 

FAIXA ETÁRIA

TITULARES DEPENDENTES

MASC FEM MASC FEM

ATÉ 18 55 96 0 0

19-23 152 222 0 0

24-28 189 451 4 14

29-33 282 794 22 72

34-38 481 1266 110 298

37-43 550 1821 161 636

44-48 491 1622 197 625

49-53 443 1651 182 441

54-58 537 1779 147 172

59 + 1309 3878 77 57

TOTAL GERAL 4489 13580 900 2315
Esclarecemos que os totais acima referem a toda a Administração Pública, abrangendo as diretas e indiretas.
Qual a distribuição geográfi ca dos benefi ciários dessa Prefeitura? Todos residem em Contagem? 
RESPOSTA: 
Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Como a renda salarial impacta diretamente na capacidade dos servidores contratarem um plano de saúde, qual a média de salário dos servidores desse Município? 
RESPOSTA: 
Média bruta = R$ 3.852,59 – Média líquida = R$ 2.966,51
QUESTIONAMENTO 04:
De acordo com o item 12.2 do Edital em epígrafe o prazo para impugnar o presente Edital será de 5 úteis anteriores à data fi xada no item 2 do Edital, mas como item 
2 não estabelece uma data específi ca para apresentação da documentação e, sim interstício de 07/12 a 30/12, podemos entender que prazo de 5 (cinco) dias úteis 
será contado a partir a data limite para entrega da documentação, ou seja, o prazo limite para qualquer cidadão pedir esclarecimentos ou impugnar o Edital seria até 
22/12/2020? 
a) Ainda nesse sentido, podemos entender que no caso das administradoras que serão interessadas no credenciamento esse prazo não será de 05 ( cinco) dias úteis e 
sim “até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação”, que o que estabelece o parágrafo 2º do art.41 da Lei 8.666/93, in verbis: 
§ 2º Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fi zer até o segundo dia útil que anteceder a abertura 
dos envelopes de habilitação em concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou a realização de leilão, as 
falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 
Dessa forma, podemos entender que no caso das interessadas no credenciamento (administradoras de benefícios) o prazo para pedidos de esclarecimentos e/ou impug-
nação expira em 28/12/2020? 
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 05:
De acordo com o Item 14.1 do Termo de Referência, o pagamento das mensalidades dos planos de saúde será totalmente custeado pelo o benefi ciário, não tendo, 
portanto, nenhuma responsabilidade desta Prefeitura quanto aos adimplementos de tais parcelas. 
A Prefeitura de Contagem concederá auxílio saúde para custeio dos planos de saúde ofertados no credenciamento? Sendo a resposta positiva, perguntamos: 
a) qual o valor do auxílio instituído? 
RESPOSTA: 
A Prefeitura não concederá auxílio saúde.
b) qual lei instituiu o citado auxílio? 
RESPOSTA: 
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Não tem.
c) existem condições para o servidor fazer jus ao auxílio? 
RESPOSTA: 
Não.
d) esse auxílio contemplará os dependentes também?
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 06:
O item 1.1 do Edital prevê a oferta de PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO, como parte do Objeto do presente credenciamento. 
Ocorre que de acordo com o Art. 9º da RN 195/2009, o plano coletivo por adesão oferece cobertura à aqueles que possuam vínculos com pessoas jurídicas de caráter 
profi ssional, classista ou setorial, não abrangendo, portanto, os Servidores Públicos, os quais são elegíveis, considerando seu regime estatutário, para a contratação de 
planos coletivos empresariais na forma do Art. 5º da respectiva Resolução Normativa. 
a) Dessa forma, podemos entender que o presente Edital de Credenciamento, tem por objeto a oferta de PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS e não a oferta de PLANOS 
COLETIVOS POR ADESÃO, já que os planos em contratação atenderão servidores que dispõe de vínculo estatutário, conforme previsto no art. 5º da RN 195/09 - ANS? 
RESPOSTA: 
Sim. Esse ponto será alterado no edital. O objeto será a oferta de PLANOS COLETIVOS EMPRESARIAIS e não a oferta de PLANOS COLETIVOS POR ADESÃO.
b) Sendo correto o nosso entendimento, podemos desconsiderar a exigência do Item 5.1 do Termo de Referência, por tratar-se de norma disposta pelo Art. 11 da RN 
195/2009 – ANS aplicável aos contratos de planos coletivos por adesão, bem como todas as demais disposições do Edital que se referem à planos coletivos por adesão? 
RESPOSTA: 
Sim.
c) Considerando que o art.11 não se aplica aos planos coletivos empresariais, podemos entender que a portabilidade de carência para os benefi ciários dessa Prefeitura 
obedecerá ao previsto na RN 438/18 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS? 
RESPOSTA: 
Sim.
Resolução Normativa (RN) nº 438, de 3 de dezembro de 2018, que dispõe sobre a regulamentação da portabilidade de carências para benefi ciários de planos privados 
de assistência à saúde
d) Desse modo, podemos desconsiderar a exigência do item 11.11 do Termo de Referência quanto a compra de carência, observando tão somente o previsto na RN 
438/18 da ANS quanto a portabilidade de carência? 
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 07:
O Item 1.2 do Termo de Referência faz exigências quanto à extensão do plano de saúde aos dependentes dos Servidores dessa Prefeitura. 
Ocorre que os planos incluem no rol de dependentes legais: cônjuge ou companheiro, fi lhos e enteados, até 21 anos ou entre 21 e 24 se dependentes econômicos e 
estudantes de curso regular reconhecido pelo Ministério da Educação e o menor sob guarda ou tutela. 
Desse modo, podemos entender que o rol de dependentes legais acima citado será obrigatório e que, será uma faculdade das administradoras/operadoras a inclusão 
do grupo familiar do titular até o terceiro grau de parentes consanguíneo e até o segundo grau de parentesco por afi nidade, independentemente de serem dependen-
tes econômicos ou não, já que a inclusão de benefi ciários agregados tem potencial para onerar a precifi cação dos planos e, por conseguinte, prejudicar os servidores 
dessa Prefeitura?
RESPOSTA: 
O edital será alterado para constar a inclusão do grupo familiar do titular até o terceiro grau de parentes consanguíneo e até o segundo grau de parentesco por afi ni-
dade, independentemente de serem dependentes econômicos ou não, entretanto, não será uma faculdade das operadoras, mas sim, uma possibilidade em favor dos 
servidores.
QUESTIONAMENTO 08:
O item 9.1.4 do Termo de Referência prevê a faculdade de ofertas de planos com coparticipação para consultas e exames simples que não necessitem de autorização 
prévia. 
Ocorre que as operadoras têm total liberdade para defi nir os procedimentos que necessitam de autorização prévia, podendo inclusive, por segurança, estabelecer essa 
exigência para todos os procedimentos, além de, com o objetivo de reduzir os custos dos seus produtos, poderem estabelecer coparticipação em diferentes procedi-
mentos. 
Desse modo, verifi ca-se que com a fi nalidade de ampliar a competividade e viabilizar a contratação, o ideal seria deixar a critério das operadoras a defi nição a forma de 
coparticipação por eventos. Assim, podemos entender que será permitido que as operadoras apresentem planos com diferentes regras de coparticipação? 
RESPOSTA: 
Sim. Desde que ofertar desconto de no mínimo 10% (dez por cento) do valor presente na Tabela de Preços dos Planos de Saúde.
QUESTIONAMENTO 09:
Quanto à qualifi cação técnica, o Item 5.1.4.3 do Edital, traz exigências quanto à apresentação da certidão de que a Administradora de benefícios atenda às exigências 
de ativos garantidores relativa ao 1º trimestre de 2020: 
5.1.4.3 Certidão expedida pela ANS de que a empresa Administradora de Benefícios atende às exigências de ativos (depósitos) garantidores, relativa ao 1º trimestre 
de2020, exigível na forma da lei, conforme Resolução Normativa ANS nº 203, de01/10/2009. 
Todavia, conforme o calendário de Operadoras da Agência Nacional de Saúde Suplementar, para apresentação do relatório do DIOPS - Documento de Informações 
Periódicas das Operadoras de Planos de Assistência à Saúde, o qual atesta a regularidade de ativos garantidores, na data de julgamento dos documentos de habilitação, 
a certidão exigível na forma da lei será a relativa ao 3º trimestre de 2020. 
Dessa forma, devemos considerar correta a exigência da certidão relativa ao 3º trimestre de 2020 e não a relativa ao 1º trimestre? 
RESPOSTA: 
O edital será modifi cado para permitir a apresentação da certidão relativa ao 3º trimestre de 2020.
QUESTIONAMENTO 10:
Na parte das Obrigações da Administradora de Benefícios, o Item 11.1 exige a oferta de planos com abrangência geográfi ca nacional e estadual. 
5.1.4.4 11.1. Disponibilizar, por intermédio de operadora ou conjunto de operadoras, planos privados de assistência à saúde com abrangência geográfi ca nacional e 
estadual. 
Nesse sentido, com a fi nalidade de ampliar as opções de produtos para aos Servidores dessa Prefeitura, fazendo valer o real objetivo do credenciamento, podemos 
entender que as operadoras poderão apresentar planos com diferentes abrangências, o que incluir grupo de municípios e disporão de custo inferior para os servidores 
desse município? 
RESPOSTA: 
Não, apenas em Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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QUESTIONAMENTO 11:
O Item 10.4 do Termo de Referência estabelece que a Administradora de Benefícios deverá manter a rede credenciada em número igual ou superior ao apresentado na 
proposta de preços. 
10.4. A Administradora de Benefícios deverá manter a rede credenciada em número igual ou superior ao apresentado na proposta de preços, sendo facultado, em 
momento posterior à assinatura do Termo de Acordo, disponibilizar operadoras e/ou produtos com a fi nalidade de ampliar o atendimento oferecido. 
Ocorre que o Art. 8º da RN 196 da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, veda expressamente a possibilidade de Administradora de Benefícios ter rede pró-
pria, credenciada ou referenciada de serviços médicos - hospitalares ou odontológicos: 
Art. 8º A Administradora de Benefícios não poderá ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos 
benefi ciários da pessoa jurídica contratante. 
Assim, podemos desconsiderar as exigências do item 10.4 do Termo de Referência? 
RESPOSTA: 
Será retirado esse item do edital. Em respeito a previsão na Resolução Normativa.
QUESTIONAMENTO 12:
Com a fi nalidade de contribuir com a sustentabilidade ambiental, podemos entender que o fornecimento de manual e procedimentos constando a rede credenciada de 
assistência médico-hospitalar previsto no item 11.28 do Termo de Referência, poderá ser realizado por meio digital, mediante consulta no site da operadora? 
a. Ainda com a fi nalidade de contribuir com a sustentabilidade ambiental, podemos entender que cumpriremos as exigências do Item 12.5 do Termo de Referência 
disponibilizando carteira de identifi cação virtual aos benefi ciários? 
RESPOSTA: 
Sim, será modifi cado o edital prevendo a possibilidade de os documentos serem fornecidos de forma virtual, sem mantida a exigência de apresentação das informações 
impressas quando solicitadas pelo servidor.
QUESTIONAMENTO 13:
Podemos entender que o exigido no Item 12.4 do Termo de Referência deverá ser obedecido enquanto durar a vigência do contrato? 
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 14:
Quanto ao Item 12.7 do Termo de Referência, podemos entender que a obrigação de assegurar os serviços elencados só será exigida nos casos de benefi ciários que não 
estejam cumprindo período de carência? 
12.7. Assegurar os serviços para atendimento a qualquer tipo de doença, inclusive as preexistentes declaradas pelo benefi ciário e asseguradas pela cobertura parcial 
temporária, as congênitas, as infectocontagiosas, como também o tratamento de moléstias decorrentes da Síndrome de Imunodefi ciência Adquirida - AIDS e suas 
complicações, dentre outras. 
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 15:
No Item 13.1 do Termo de Referência, nota-se, fazer parte das Obrigações do Município permitir que as Administradoras de Benefícios divulguem os planos de assis-
tência à saúde aos benefi ciários através de meios de comunicação, incluindo correspondência comum. Sendo assim, podemos entender que para as administradoras 
conseguirem enviar correspondência aos benefi ciários e/ou fazer contatos essa Prefeitura irá fornecer os contatos dos benefi ciários, já dispondo de autorização deles 
para isso, o que irá viabilizar o contado da administradora em consonância com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados? 
RESPOSTA: 
Sim. Sempre respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados.
QUESTIONAMENTO 16:
O Item 6.1 do Edital prevê que a análise da documentação e o credenciamento dos habilitados ocorrerá em sessão pública no dia, hora e local indicados no item 2, 
todavia, o item 2 do Edital prevê que os interessados no credenciamento deverão comparecer ao Departamento de Compras/Licitações e Contratos da Prefeitura de 
Contagem/MG, a partir do dia 07/12/2020, mediante prévio agendamento.
Sendo assim, considerando que o item 2 do Edital não fi xou o dia, hora e local da sessão pública conforme sugerido pelo item 6.1, podemos entender que a entrega, 
análise da documentação e o credenciamento da administradora ocorrerá na data, hora e local agendada com o Departamento de Compras/Licitações e Contratos da 
Prefeitura de Contagem, sendo o resultado disponibilizado na mesma ocasião?
RESPOSTA: 
A Comissão Permanente de Licitações esclarece que, por se tratar de um processo de credenciamento, as empresas interessadas podem apresentar a documentação 
para participação a qualquer momento, podendo inclusive ser enviada pelo correio.
Relativamente ao item 2.1, onde afi rma que o credenciamento fi cará aberto pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar da data da publicação, a Administração 
fi xou o prazo limite de 30 dias contados da publicação do edital, ou seja, o prazo para entrega da documentação fi ndará em 04/01/2021, visto que o dia 02/01/2021, 
cairá no sábado, este prazo foi prorrogado para o dia 04/01 (segunda-feira).

RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS (03)
QUESTIONAMENTO 01:
Podemos entender que o PLANO a ser ofertado é COLETIVO EMPRESARIAL com adesão voluntaria por parte dos benefi ciários com vínculo empregatício perante o 
Órgão, funcionários?
RESPOSTA: 
Sim.
QUESTIONAMENTO 02:
O Objeto da licitação é apenas para Administradora de Benefícios ou está aberta para credenciamento de Operadora de Planos de Saúde?
RESPOSTA: 
Apenas para Administradora de Benefícios.
QUESTIONAMENTO 03:
Possuem contrato para esse objeto atualmente praticado?
RESPOSTA: 
Não.
QUESTIONAMENTO 04:
Qual operadora presta este serviço atualmente?
RESPOSTA: 
Não temos.
QUESTIONAMENTO 05:
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Qual o valor praticado no contrato atualmente?
RESPOSTA: 
Não temos.

QUESTIONAMENTO 06:
A precifi cação deverá ser apresentada em 10 faixas estabelecidas pela ANS em sua proposta?
RESPOSTA: 
A precifi cação deverá ser realizada nos moldes da ANS.
QUESTIONAMENTO 07:
Qual o valor estimado para a contratação?
RESPOSTA: 
Não se aplica, vez que será custeado pelo servidor.
QUESTIONAMENTO 08:
Referente a página 11 item 3.4 inclusão e exclusão de benefi ciários: Podemos entender  que se dará através de digitação no site da Administradora de benefícios, res-
peitando os prazos de movimentação da mesma de que os digitados até o 15º dia do mês será ativado para o 1º dia do mês seguinte, e os digitados a partir do 16º dia 
útil será ativado para o 1º dia do mês subsequente?
RESPOSTA: 
Sim. Respeitando o usualmente realizado pelo mercado.
QUESTIONAMENTO 09:
Qual o índice para aplicação do reajuste anual? Podemos entender que mediante a ausência do mesmo no edital, o contrato será reajustado anualmente pelo índice 
estabelecido pela ANS para os planos individuais acrescido de sinistralidade se atingir 70% de sinistralidade contratual.
RESPOSTA: 
O edital será modifi cado para constar o valor do reajuste anual.
Proposta de nova cláusula:
Respeitadas as disposições da legislação em vigor, o valor da mensalidade a ser paga à Administradora, por meio de desconto em folha de pagamento, poderão ser 
objeto de reajuste, observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, de acordo com a variação dos custos médicos e hospitalares, e outras despesas operacionais da 
operadora, bem como a taxa de sinistralidade, quando a referida taxa ultrapassar o percentual de 70% (setenta por cento).
QUESTIONAMENTO 10:
Qual o perfi l etário dos benefi ciários do órgão estimados para a contratação, necessários para a elaboração da proposta?
RESPOSTA: 

FAIXA ETÁRIA

TITULARES DEPENDENTES

MASC FEM MASC FEM

ATÉ 18 55 96 0 0

19-23 152 222 0 0

24-28 189 451 4 14

29-33 282 794 22 72

34-38 481 1266 110 298

37-43 550 1821 161 636

44-48 491 1622 197 625

49-53 443 1651 182 441

54-58 537 1779 147 172

59 + 1309 3878 77 57

TOTAL GERAL 4489 13580 900 2315

Esclarecemos que os totais acima referem a toda a Administração Pública, abrangendo as diretas e indiretas.

QUESTIONAMENTO 11:
Qual a distribuição de vidas por localidade estimados para a contratação, necessários para a elaboração da proposta?

RESPOSTA: 
Contagem e Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Contagem, 11/12/2020.
Comissão Permanente de Licitações
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 175/2020 PA nº 004/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2020 EDITAL nº 020/2020 ARP nº 042/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: SP INOVAÇÕES INSTITUCIONAIS EIRELI

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO – IETM 05 DA 
ARP nº 042/2020

VALOR: R$ 216.200,00

DOTAÇÃO: 1123.12.361.0029.2252.33903919.0101

VIGÊNCIA: 06 MESES DE 27/11/2020 a 27/05/2021

ASSINADO: 27/11/2020

EXTRATO DO TERMO DE CREDENCIAMENTO nº 006/2020 PA nº 133/2020 – EDITAL DE CREDENCIAMENTO nº 069/2020 CREDENCIAMENTO nº 002/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CONTRATADA: ICONE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS LTDA

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA, PARA IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO DE PAGAMENTOS, COM A FINALIDADE DE VAIBILIZAR A QUITAÇÃO DE TRIBU-
TOS MUNICIPAIS, COM O USO DE CARTÕES DE DÉBITO OU CRÉDITO.

OBSERVAÇÃO: SEM CUSTOS PARA O MUNICÍPIO

VIGÊNCIA: 12 MESES DE 24/11/2020 a 24/11/2021

ASSINADO: 24/11/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 163/2020 “EMERGENCIAL” PA nº 130/2020 – DISPENSA LICITAÇÃO nº 048/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

CONTRATADA: 2004 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA DAR PUBLICIDADE A AÇÕES LIGADAS AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA PREFEI-
TURA DE CONTAGEM/MG COM A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO 
IV, LEI 8.666/93).

VALOR: R$ 440.000,00

DOTAÇÃO: 1061.04.131.0066.2259.33903968.0100

VIGÊNCIA: 01 (UM) MÊS DE 06 (SEIS) DIAS, COM INÍCIO EM 25/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 31/12/2020

ASSINADO: 25/11/2020
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EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 164/2020 “EMERGENCIAL” PA nº 131/2020 – DISPENSA LICITAÇÃO nº 051/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

CONTRATADA: AB POSITIVO COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA DAR PUBLICIDADE A AÇÕES LIGADAS AOS PRODUTOS, SERVIÇOS E PROJETOS INSTITUCIONAIS DA PREFEI-
TURA DE CONTAGEM/MG COM A PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO (DE ACORDO COM O ARTIGO 24, INCISO 
IV, LEI 8.666/93).

VALOR: R$ 440.000,00

DOTAÇÃO: 1061.04.131.0066.2259.33903968.0100

VIGÊNCIA: 01 (UM) MÊS DE 06 (SEIS) DIAS, COM INÍCIO EM 25/11/2020 E ENCERRAMENTO EM 31/12/2020

ASSINADO: 25/11/2020

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 156/2020 “EMERGENCIAL” PA nº 190/2020 – DISPENSA LICITAÇÃO nº 057/2020

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DO GABINETE DO PREFEITO

CONTRATADA: MULTIPÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

OBJETO: FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO D EKITS DE LANCHES PARA AS ELEIÇÕES 2020, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO nº 003/2020, CELEBRADO ENTRE O 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG.

VALOR: R$ 16.760,00

DOTAÇÃO: 1021.04.122.0001.2011.33903927.0100

VIGÊNCIA: 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 13/11/2020 E FINAL EM 10/02/2021

ASSINADO: 13/11/2020

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.275
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o Ofício SES/AC nº. 214/2020, oriundo da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais 
considerando, ainda, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; COLOCA à disposição da Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais, o servidor MARCELO DE ANDRADE GRIJO, titular do cargo de provimento efetivo de Médico Cirurgião-24H, Nível XI-B, Padrão “P-05”, matrícula 146041, lotado 
na Secretaria Municipal de Saúde, a partir da data de publicação deste Ato Administrativo até 31 de dezembro de 2020, sem ônus para a Administração Direta do Mu-
nicípio de Contagem; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem, é de responsab-
ilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.276
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando o Ofício GP.EX-
TER-090/OF de autoria do Prefeito do Município de Belo Horizonte,  considerando ainda o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
PRORROGA a disponibilidade concedida por meio do Ato Administrativo nº 24.609, datado de 26 de dezembro de 2019, para o Município de Belo Horizonte, ao servi-
dor ADEMILTON APARECIDO DE ARAUJO, titular do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P-04”, matrícula 1156531, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, sem ônus para a Administração Direta do Mu-
nicípio de Contagem; sendo que o recolhimento e repasse da contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem é de responsabi-
lidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 10 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
ADRIANO HENRIQUE FONTOURA DE FARIA
Secretário Municipal de Administração

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.278
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 92, da Lei Orgânica do Município de Contagem; considerando o Ofício GP.EX-
TER-0107/OF de autoria do Prefeito do Município de Belo Horizonte,  considerando ainda o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; 
PRORROGA A DISPONIBILIDADE, para o Município de Belo Horizonte, dos servidores abaixo relacionados, lotados na Secretaria Municipal de Educação, pelo período de 
1º(primeiro) de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, sem ônus para a Administração Direta do Município de Contagem; sendo que o recolhimento e repasse da 
contribuição ao Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Contagem é de responsabilidade do órgão ou entidade em que o citado servidor estiver 
em exercício, nos temos do Artigo 17, Lei Complementar nº 005 de 12 de julho de 2005.

SERVIDOR MATRÍCULA CARGO NIVEL PADRÃO

ANDREA GUIMARAES MARQUES 21363672 Pedagogo PED I XIIIA P-03

ANELISIA GERALDA SANTOS MARQUES 1264822 Professor de Educação Básica PEB1-II XIII P-01

HELIA MARCIA MACIEL REIS LOPES 1334847 Professor de Educação Básica PEB2 XIII P-01

MAISA RENATA SOARES 1181730 Professor de Educação Básica PEB1-II XIIIA P-01

MAURICIO CESAR DE A GONTIJO 30000840 Professor de Educação Básica PEB2 XIIIA P-02

PATRICIA DORNELAS TRINDADE 1232777 Pedagogo PED I XIIIA P-13

TANIA APARECIDA F SANTOS 1154490 Pedagogo PED I XIIIA P-03

ROBERTA BASTANI MACEDO 1281980 Professor de Educação Básica PEB2 XIIIA P-17

AGRIMALDO RASPANTE 1283282 Professor de Educação Básica PEB2 XIIIA P-12

AGATA FERREIRA RAMALHO DE OLIVEIRA 1422231 Pedagogo PED I XIIIA P-06

VALERIA SILVA MOREIRA 1390739 Professor de Educação Básica PEB1-II XIIIA P-09

ORDALIA MARIA BARBOSA 1357014 Professor de Educação Básica PEB1-II XIIIA P-07

MARIANA CAROLINA CARRARO CHIODI 1383465 Professor de Educação Básica PEB2 XIIIA P-05

REGINALDO JOSE DA SILVA 13503338 Professor de Educação Básica PEB2 XIIIA P-01

ADRIANA APARECIDA PEREIRA 1411300 Pedagogo PED I XIIIA P-10

DANIELA SILVA BERGO 1351601 Pedagogo PED I XIIIA P-15

ANGELA FRANCISCA F MARCELINO 1356298 Professor de Educação Básica PEB1-II XIIIA P-05
Palácio do Registro, em Contagem, aos 11 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.279
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município; considerando a dele-
gação de competência imposta pelo Decreto nº. 30, de 25 de janeiro de 2005; e nos termos dos Artigos 79, 82 e 90, da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 
1990; e nos despachos exarados no Processo nº 08845/2020-01A; CANCELA, A PEDIDO, A LICENÇA SEM VENCIMENTO PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES, 
concedida por meio do Ato Administrativo nº 24.506, datado de 12 de dezembro de 2019, à Servidora JOSISLAINE APARECIDA FORTUNATO DE ANDRADE, titular do 
cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Básica PEB1-II, Nível XIIIA, Padrão “P-04”, matrícula nº. 1456560, lotada na Secretaria Municipal de Educação, a 
partir da data de publicação deste Ato Administrativo.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.281
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; EXONERA, do cargo em comissão DAM-7, código SMDS.DAM7.09,o servidor MARCOS ALEXANDRE LACERDA 
DO NASCIMENTO, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,a partir de 15 de dezembro de 2020; devendo o servidor apresentar à Superintendência 
de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do 
acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.282
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto na Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 2017, que dispõe sobre a 
Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
Art.1º EXONERAR, dos respectivos cargos em comissão, as servidora abaixo relacionadas, lotadas na Procuradoria Geral do Município, a partir de 15 de dezembro de 
2020, conforme descrito; devendo as servidoras apresentar à Superintendência de Gestão de Pessoas Declaração de Bens com data atualizada, conforme preconiza o 
Artigo 217, da Lei Orgânica do Município de Contagem, sob pena de retenção do acerto rescisório, até que seja apresentada a referida declaração.
ADRIANA WANESSA DE SOUZA SILVA, cargo em comissão DAM-13;
JULIANA MADUREIRA AMBIRES, cargo em comissão DAM-15.
Art.2º NOMEAR, para os respectivos cargos em comissão, as servidoras abaixo relacionadas, lotadas na Procuradoria Geral do Município, a partir de 15 de dezembro 
de 2020, para exercerem suas atribuições de assessoramento em setor a ser especifi cado por Portaria do Procurador Geral do Município, de acordo com a estrutura 
organizacional estabelecida pelo Decreto nº 446, de 22 de março de 2018 e suas alterações.
JULIANA MADUREIRA AMBIRES, cargo em comissão DAM-13, código PGM.DAM13.04;
CAROLINA FEITOSA DOLABELA CHAGAS, cargo em comissão DAM-15, código PGM.DAM15.03.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.283
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando o disposto nos Artigos 39 e 40, todos da Lei Complementar n° 247, de 29 de dezembro de 
2017, que dispõe sobre a Organização da Administração Direta do Poder Executivo; RESOLVE:
 Art.1º DISPENSAR, da designação para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM) a servidora abaixo relacionada, lotada na Procuradoria Geral do Mu-
nicípio, a partir de 15 de dezembro de 2020.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

JULIANA MADUREIRA AMBIRES GEM-3
Art.2º DESIGNAR, para o exercício da Gratifi cação Estratégica Municipal (GEM) a servidora abaixo relacionada, lotada na Procuradoria Geral do Município, a partir de 15 
de dezembro de 2020.

SERVIDOR CÓDIGO DE GEM

CAROLINA FEITOSA DOLABELA CHAGAS GEM-3
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.284
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 98, da Lei Orgânica do Município de Contagem; consid-
erando a delegação de competência imposta pelo Decreto nº 30/2005; considerando, em especial, o disposto no artigo 14 da Lei Complementar nº 062, de 12 de maio 
de 2009; e, nos termos dos despachos exarados no Processo nº 00023/2020-09A; CONCEDE o ABONO DE PERMANÊNCIA, previsto no §1º, inciso III, alínea “a”, do Arti-
go 40 (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003), à Servidora CLAUDIA CLEA TEIXEIRA DA COSTA, titular do cargo efetivo de Professor de Educação Básica 
PEB2, Nível XIIIA, Padrão “P-17”, matrícula nº 1152153, lotada na Secretaria Municipal de Educação, retroagindo seus efeitos a 15 de janeiro de 2020, até, no máximo, 
completar as exigências para a aposentadoria compulsória contidas no §1º, inciso II, do Artigo 40, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino
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ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.285
O PREFEITO DE CONTAGEM no uso de suas atribuições legais; e, nos termos da Lei Complementar nº 202, de 22 de março de 2016; DISPENSA, da designação para o 
exercício da Função de Confi ança de Dirigente Educacional, Referência FC-4, CFC-153, o servidor GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, matrícula 202878, lotado na Secre-
taria Municipal de Educação, retroagindo seus efeitos a 10 de dezembro de 2020..
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSÉ FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.286
O PREFEITO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais; considerando, o Artigo 92, parágrafo único, da Lei nº 2.160, de 20 de dezembro de 1990; considerando 
ainda o Ofício CGE/GAB nº 457/2020 de autoria do Controlador-Geral do Estado; PRORROGA a disponibilidade para a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais, 
concedida por meio do Ato Administrativo nº 24.638, datado de 08 de janeiro de 2020, à servidora NICOLLE FERREIRA BLEME, titular do cargo de provimento efetivo 
de Auditor de Controle Interno, Nível I, Padrão “P-05”, matrícula n°. 1408379, lotada na Controladoria Geral do Município, com ônus para a Administração Direta do 
Município de Contagem, mediante ressarcimento do cessionário, pelo período de 1º(primeiro) de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
ALEXIS JOSE FERREIRA DE FREITAS
Prefeito de Contagem
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino

ATO ADMINISTRATIVO Nº 26.287
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Artigo 98 da Lei Orgânica; considerando o disposto no Decreto 
Municipal nº 30/2005; CONVOCA, a partir de 15 de dezembro de 2020, por estrita e urgente necessidade de serviço, a servidora RAFAELA YUMI LACERDA, titular do 
cargo em comissão DAM-15, matrícula nº. 1444995, lotada na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, para interromper seu gozo de férias regulamentares, 
referente ao exercício de 2018/2019, programado para o período de 07 de dezembro de 2020 a 28 de dezembro de 2020, fi cando o gozo do período restante poster-
gado para época oportuna.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de dezembro de 2020.
LUCAS MORAES MARTINS
Secretário Municipal de Administração Interino

Secretaria Municipal 
de Educação

A Secretaria Municipal de Educação torna pública a relação dos (as) Professores (as) Colabores (as) no Projeto de Pesquisa Espistemologia Antirracista e Projeto Político 
Pedagógico: Uma Pesquisa Aplicada no Âmbito da Secretaria de Educação de Contagem, em conformidade com o Edital N° 01 SEDUC/UFOP/CEERT, publicado na Edição 
4935, do Diário Ofi cial de Contagem, de 29 de outubro de 2020; e com errata de alteração editalícia na Edição 4946, do Diário Ofi cial de Contagem, em 17 de novem-
bro de 2020.
Titulares:
Cristiano Gonçalves Augusto – Escola Municipal Professor Wancleber Pacheco;
Everton Correa Alves – Escola Municipal Albertina Alves do Nascimento;
Gizélia Gomes da Silva – Escola Municipal Professora Maria de Matos Silveira;
Helena Lúcia Soares Almeida – Escola Municipal Walter Fausto do Amaral;
Juliana Lott – Escola Municipal Padre Joaquim Souza e Silva;
Kelly Christine Duarte Santos – Escola Municipal Rita Carmelinda Rocha;
Patrícia Souza Ferreira – Escola Municipal Estudante Leonardo Sadra;



"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, 14 de dezembro de 2020 Página 15 de 26 Diário Oficial de Contagem - Edição 4964

Regina Luciana Matias Costa – Escola Municipal Maria Silva Lucas;
Ricardo Tadeu de Souza – Escola Municipal Vereador Benedito Batista;
Sérgio Donizete Ferreira – Escola Municipal Glória Marques Diniz.
Suplentes:
Carla Maza Ireno Freire – Escola Municipal Estudante Leonardo Sadra;
Élida Aparecida Vieira da paixão – Escola Municipal Padre Joaquim Souza e Silva;
Juliano Augusto de Araújo Marques – Escola Municipal Glória Marques Diniz;

Marcos Silva Santos – Escola Municipal Maria Silva Lucas;

Vanusa Ramos Aguiar – Escola Municipal Vereador Benedito Batista.

EXTRATO DO 14° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DONA JOVINA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR 
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 59.490,01 (CINQUENTA E NOVE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS E UM CENTAVO)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 10/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 12° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 045/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR GLÓRIA MARQUES DINIZ E O MUNICÍPIO DE CON-
TAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 251.296,91 (DUZENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 10/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 025/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI OITIS RAIMUNDO SOARES DA SILVA 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: 114.743,47 (CENTO E QUATORZE MIL E SETECENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0030.2258 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 10/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 13° TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 053/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSÉ OVÍDIO GUERRA E O MUNICÍPIO DE CONTA-
GEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 329.998,82 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100   – FONTE: 0101
ASSINADO: 10/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.
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Caixa Escolar

Aviso de Licitação

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO –  CARTA CONVITE  Nº 003/2020. A presidente da Caixa Escolar Professor Wancleber Pacheco, localizada na Rua Santo Antônio, 
60, Bairro Tijuca, Contagem-MG – CEP: - 32180310, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento de quaisquer interessados que fará licitação 
no dia 18/12/2020 às 09h (nove horas) para a contratação de empresa especializada na área de prestação de serviços para aquisição 30 computadores para a Escola 
Municipal Professor Wancleber Pacheco , localizada na Rua Santo Antônio, 60, Bairro Tijuca, Contagem-MG – CEP: - 32180-310,  E  DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTANTE NO EDITAL; com todo o processo sendo regido pela Lei nº 8666/93, suas alterações e os demais dispositivos legais aplicáveis 
à espécie, e ainda de acordo com as condições a seguir enunciadas, destinadas a selecionar a proposta mais vantajosa, com entrega dos envelopes de Habilitação e Pro-
posta designada para até as 09h (nove horas) do dia 18/12/2020. A abertura dos envelopes com os documentos e a proposta comercial será realizada em sessão solene 
designada para as 09h10min (nove horas e dez minutos) do dia 18/12/2020. Item 4.1: – O valor estimado dos serviços licitados e referência limitadora de preços para as 
propostas é R$ 87.047,90 (Oitenta e sete mil, quarenta e sete reais e noventa centavos), conforme previsão fi nanceira contida no Termo Aditivo ao Termo de Compro-
misso nº 074/2019 da Caixa Escolar Professor Wancleber Pacheco e Planilha Orçamentária respectiva, parte integrante deste edital. O edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos pelas empresas interessadas por meio de solicitação ao e-mail: em.wancleberpacheco@edu.contagem.mg.gov.br.

Secretaria Municipal 
de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: FIALHO LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ nº 18.466.231/0001-50, situado à Rua Rio 
Madeira, nº 226, Bairro Amazonas, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1286300/2020 PTA Nº 2014051208002912 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: FIALHO LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ nº 18.466.231/0001-50, situado à Rua Rio 
Madeira, nº 226, Bairro Amazonas, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1285992/2020 PTA Nº 2014051208024712 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: FIALHO LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ nº 18.466.231/0001-50, situado à Rua Rio 
Madeira, nº 226, Bairro Amazonas, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1286150/2020 PTA Nº 2014051208050312 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.
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Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: FIALHO LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ nº 18.466.231/0001-50, situado à Rua Rio 
Madeira, nº 226, Bairro Amazonas, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1286244/2020 PTA Nº 2014051208075112 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: FIALHO LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ nº 18.466.231/0001-50, situado à Rua Rio 
Madeira, nº 226, Bairro Amazonas, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1284993/2020 PTA Nº 2014051208094712 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.
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O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: FIALHO LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ nº 18.466.231/0001-50, situado à Rua Rio 
Madeira, nº 226, Bairro Amazonas, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1286292/2020 PTA Nº 2014051208123912 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de Con-
tagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: FIALHO LOCAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ nº 18.466.231/0001-50, situado à Rua Rio 
Madeira, nº 226, Bairro Amazonas, Contagem - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1286270/2020 PTA Nº 2014051208144012 fi xando 
o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pagamento do débito apurado 
proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado com base nos dados apurados 
no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: LOGUS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 19.069.441/0001-78, situado 
à Rua Alcides Lobo, nº 71 Apto 101, Bairro João Pinheiro, Belo Horizonte - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1278023/2020 PTA Nº 
2013120913444110, fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pa-
gamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.
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Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: LOGUS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 19.069.441/0001-78, situado 
à Rua Alcides Lobo, nº 71 Apto 101, Bairro João Pinheiro, Belo Horizonte - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1281640/2020 PTA Nº 
2013120913471910 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pa-
gamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.

O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Fazenda
Subsecretaria da Receita Municipal
Superintendência de Fiscalização
Diretoria de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

O Diretor de Tributos Imobiliários, no uso de suas atribuições, conforme o disposto no inciso III do art. 269. A da Lei 1.611/83 - Código Tributário do Município de 
Contagem – CTMC faz publicar o presente edital para “NOTIFICAR” o contribuinte: LOGUS ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, CNPJ nº 19.069.441/0001-78, situado 
à Rua Alcides Lobo, nº 71 Apto 101, Bairro João Pinheiro, Belo Horizonte - MG da lavratura do Termo de Notifi cação de Lançamento de ITBI nº 1279693/2020 PTA Nº 
2013120913524210 fi xando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste edital, para que o mesmo apresente a impugnação administrativa ou efetue o pa-
gamento do débito apurado proveniente do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a eles Relativos por Atos Oneroso “ Inter- Vivos” - ITBI, realizado 
com base nos dados apurados no Processo Tributário e no laudo de avaliação feito pela Administração Tributária.
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O lançamento foi realizado com fundamento nos artigos 71-A e seguintes e 269A, da Lei n. 1.611, de 31 de dezembro de 1983 e o valor foi atualizado nos termos do 
artigo 36, Inciso II do Código Tributário do Município de Contagem.

O sujeito passivo poderá apresentar impugnação no prazo para pagamento, devidamente justifi cada acompanhada de documentos probatórios das alegações.

Transcorrido prazo para pagamento ou impugnação, os valores exigidos serão acrescidos de multa de moratória nos termos do artigo 36, inciso I, letra a e atualização 
prevista no artigo 36, inciso II, o crédito ora constituído será inscrito em Dívida Ativa do Município, ato preparatório para o protesto extrajudicial ou ajuizamento de 
execução fi scal.

O Processo Tributário Administrativo – P.T.A. com todas suas peças, anexos e demonstrativos de cálculos encontra-se à disposição do autuado no endereço: Av. João 
Cesar de Oliveira, 6620 – Novo Eldorado - Contagem – MG - Fone: 33618548.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

MATEUS BRAGA GUERRA
Diretoria de Tributos Imobiliários 
Matrícula 45866-0

Secretaria Municipal 
de Saúde

RATIFICAÇÃO

PAC Nº. 189/2020 DISPENSA 094/2020

OBJETO: O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A aquisição de Luvas de procedimento. Os itens solicitados serão distribuídos para os profi ssionais de saúde da rede nas 
ações da Secretaria de Saúde de Contagem para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11/03/2020. Os referi-
dos itens são de uso habitual nos procedimentos da SMS, entretanto seu consumo está muito além do previsionado pelas referências técnicas da instituição.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

1113.1 10.122.0038.2260 339030 35 1409 2154    
1113.1 10.301.0040.2190 339030 35 753 2155   

DESPACHO:

Senhor Secretário, Submetemos o presente procedimento à consideração de V.Sª, para RATIFICAÇÃO, da despesa com as empresas: 

DCB DISTRIB. CIRURGICA BRASILEIRA LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.235.404/0001-71, no valor total de  R$ 3.794.850,00   (TRES MILHÕES SETECENTOS E NOVENTA E 
QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)

Publique – se. 

Contagem, 14 de dezembro de 2020.

Cleber de Faria Silva
Secretário Municipal de Saúde
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Secretaria Municipal 
de Obras e Serviços 
Urbanos

Extrato do Segundo Termo Aditivo  ao Convênio PMC/SEMOBS/SEINFRA-MG nº 01/2020 de Cooperação Técnica e Participação Financeira que celebram entre si o Municí-
pio de Contagem (MUNICÍPIO), por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMOBS) e o Estado de Minas Gerais (ESTADO), por intermédio 
da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (SEINFRA), com interveniência do Departamento de Edifi cações e de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais – DER-MG, para complementação de obras no Município de Contagem, decorrentes de Convênios celebrados pelo ESTADO junto ao Governo Federal e tendo a 
Caixa Econômica Federal (CAIXA) como agente fi nanceiro.
O presente Termo Aditivo tem por objeto readequar o plano de trabalho do CONVÊNIO PMC/SEMOBS/SEINFRA-MG Nº01/2020 passando a vigorar o Plano de Trabalho 
3.
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições deste Convênio e de outros instrumentos não modifi cadas por este Termo Aditivo.

MODALIDADE:

Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC PRESENCIAL  N. 006/2020 
PA: 162/2020

TIPO: Maior Desconto

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários para obra de implantação da pista de caminhada e da praça com 
academia da cidade e playground, no Bairro Tropical, Contagem / MG.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Projeto/Atividade – 1201 27.812.0077.2101 449051 01; Fonte: 4190.

Senhor Secretário,

A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, da Lei Federal 12.462 de 05 de agosto de 2011.

Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a 
empresa CONSTRUCAVA ENGENHARIA LTDA., com o valor de R$ 537.320,96 (quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte reais, noventa e seis centavos), ser efetiva-
da, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.

Clair José Benfi ca
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO:

Homologo o julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação e adjudico o objeto a empresa CONSTRUCAVA ENGENHARIA LTDA., para posterior contrata-
ção.

Contagem, 11 de dezembro de 2020.

JOÃO BATISTA DOS MARES GUIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento
Social

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL – COMSAN

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros (as) para participar da 7ª Plenária Extraordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável COMSAN 
Contagem, que será realizada na próxima quinta - feira dia 17 de 
dezembro de 2020, às 09:00  horas, através da plataforma digital aplicativo Teams, o link da reunião será disponibilizado por e mail.

Pauta:
Aprovação da ATA da 6ª Plenária Extraordinária do COMSAN;

Renovação de Atestado de Funcionamento de entidades;

Solicitação de Inscrição de entidades Junto ao COMSAN;

Entrega do Plano de Trabalho 2020 e Relatório de Atividades 2019;

Informes gerais;

Jefferson Pereira Cançado de Araújo
Presidente do COMSAN

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

CONVOCATÓRIA

Convocamos os (as) Conselheiros de Direitos, os cidadãos de Contagem e os demais interessados para participar da 13ª Plenária Extraordinária do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem – CMDCAC, que será realizada na próxima quarta-feira dia 16 de dezembro de 2020, às 09:30hs  pela platafor-
ma TEAMS.
Pauta:
1- Mesa Diretora:

Aprovação da Agenda 2021;

Projeto “Complementação Alimentar para crianças de 0 a 5 anos”.

2_ Comissão de Registro:

Apresentação da ressalva do pedido de inscrição da Instituição Promover;

Pedido de renovação de atestado de funcionamento da Kyrius Cia de Artes;

Pedido de renovação de diretoria da Associação Benefi cente Efatá;

Pedidos de renovação de atestado de funcionamento e renovação de diretoria da Santa Luzia Futebol Clube;

Pedido de renovação de atestado de funcionamento da SEBE (Sociedade Evangélica Benefi cente de Eldorado);
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Pedido de registro da NAVE - Núcleo de Aprendizado Vida Eterna;

Pedido de renovação de atestado de funcionamento da Associação Ser Parte;

Pedido de renovação de atestado de funcionamento da Organização Educacional João XXIII- Centro de Educação Infantil Irmã Elvira.

3_Comissão do FIA:

Prestação de Contas do Fundo da Infância e Adolescência - FIA;

4_ Comissão de Seleção:

 Plano de Trabalho projeto “Inclusão Digital e Cidadã para Crianças e Adolescentes de Nova Contagem”;

Plano de Trabalho do Projeto “Escola Livre de Artes Digitais – ELAB fase III” da Associação Move Cultura;

Plano de Trabalho do projeto “Fuzuê Porque se movimentar faz bem” do Centro de Apoio e Educacional Santo Hermann José – CEPA; 

5_ Comissão de Monitoramento e Avaliação:

Pareceres técnicos do Gestor de Parceria:

a)FINAL: TF 002/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU (data de 03/12/20);

b)FINAL: TF 014/2018  ORQUESTRA JOVEM DAS GERAIS (data de 08/01/20);

c)FINAL: TF 014/2019 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE (data de 27/01/20);

d)FINAL: TF 015/2019 CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL PEQUENO PRÍNCIPE (data de 29/04/20);

e)PARCIAL E FINAL: TF 017/2019 ASSOCIAÇÃO SER PARTE (data de 16/03/20) e (data de 08/12/20);

f)FINAL: TF 018/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU (data de 11/12/20);

g)PARCIAL: TF 018/2019 CASA DE APOIO A CRIANÇA CARENTE (data de 18/03/20);

h)PARCIAL: TF 023/2019 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INVEDIVO DE DROGAS-PROJETO DE VIDA (data de 16/03/20);

i)PARCIAL E FINAL: TF 024/2019 ASSOCIAÇÃO SER PARTE (data de 16/03/20) e (data de 08/12/20);

j)PARCIAL E FINAL: TF 025/2019 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA                (data de 13/10/20) e (data de 19/12/20);

k)PARCIAL E FINAL: TF 031/2019 ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS- CRECHE DONA BELINHA (data de 10/08/20) e (data de 15/12/20);

l)PARCIAL E FINAL: TF 032/2019 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ARCA DA ALIANÇA                 (data de 11/08/20) e (data de 10/12/20);

m)FINAL: TF 033/2019 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DAS VILAS ESTRELA DALVA, SÃO MATEUS E ADJACENCIAS (data de 10/12/20);

n)PARCIAL E FINAL: TF 035/2019 CRECHE COMUNITÁRIA LAGO AZUL (data de 20/08/20) e                          (data de 11/12/20);

o)PARCIAL: TF 036/2019 INSTITUTO SAO DOMINGOS SAVIO (data de 12/03/20);

p)PARCIAL E FINAL: TF 037/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU (data de 05/03/20) e (data de 21/12/20);

q)PARCIAL: TF 038/2019 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INVEDIVO DE DROGAS- PROJETO DE VIDA (data de 16/03/20);

r)PARCIAL: TF 039/2019 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DAS VILAS ESTRELA DALVA, SÃO MATEUS E ADJACENCIAS (data de 13/03/20);

s)FINAL: TF 040/2019 ASSOCIAÇÃO DONA MARILENE PINTO DE MATTOS- CRECHE DONA BELINHA (data de 26/03/20);

t)PARCIAL E FINAL: TF 041/2019 PROJETO ASSISTENCIAL NOVO CEU  (data de 13/07/20) e                                   (data de 12/12/20);

u)PARCIAL E FINAL: TF 042/2019 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PREVENÇÃO AO USO INVEDIVO DE DROGAS- PROJETO DE VIDA (16/04/20) e (data de 18/12/20);

Ofício 04/2020 da Instituição Kyrius.

6_ Comissão de Apoio e Acompanhamento aos Conselhos Tutelares:

Férias e Posse dos Conselheiros Tutelares; 

Escala de plantão dos Conselheiros Tutelares do mês de dezembro/2020;
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Nova denúncia do CT Industrial/ SEAS;

Informe de nova reunião da comissão em 21/12/20.
7_ Agradecimentos:

Agradecimento aos representantes governamentais;

Agradecimento aos agentes públicos que atuam na Secretaria do CMDCAC;

Informes gerais.

José William da SilvaPresidente do CMDCAC 

Transcon

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 046/2020/TRANSCON
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2019 
CONTRATADA: MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E PSICOLÓGICOS LTDA.
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem – TRANSCON 
OBJETO: Prestação de serviços de perícias médicas previdenciárias, laudos periciais para fi ns de licença médica ou doença profi ssional e aposentaria por invalidez e out-
ras perícias de demais atividades médicos-periciais e pareceres especializados nas áreas de psiquiatria, ortopedia, otorrinolaringologia, cardiologia e oncologia;
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar de 10/12/2020.
DOTAÇÃO: 11162.15.122.0001.2149 – 339039.36 - Fonte: 0100
Contagem, 08 de dezembro de 2020.
Leonardo Gonçalves Reis
Presidente - Transcon
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