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Procuradoria Geral
do Município

O Município de Contagem e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, no uso de suas competências, tornam público o resultado da Prova de Títulos. A integra do
resultado será divulgada nos endereços eletrônicos www.contagem.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

Secretaria Municipal
de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM – CONCORRÊNCIA NÚMERO 004/2019 - REPUBLICAÇÃO
Concorrência número 004/2019 – Processo Administrativo número 050/2019 – tipo menor preço - Contratação de empresa especializada para o fornecimento, preparo
e distribuição, de natureza contínua, da merenda escolar e alimentação aos comensais da Rede de Ensino, da Fundação de Ensino de Contagem e aos Portadores de
Necessidades Especiais do Centro de Referência Antônio Carlos Lemos, pelo prazo de 12 (doze) meses, conforme solicitações da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e Fundação de Ensino de Contagem - FUNEC, conforme termo de referência, especiﬁcações técnicas e demais anexos
constantes no edital.
ENTREGA DOS ENVELOPES: Até as 08h30min do dia 06 de agosto de 2020.
ABERTURA: Dia 06 de agosto de 2020 – 09 horas.
Edital disponível a partir do dia 06/07/2020 no site: www.contagem@contagem.mg.gov.br/licitacao
Informações: 31 3352.5138
Luiz Adolfo Belém – Comissão Permanente de Licitações

Secretaria Municipal de Administração
Equipe de Pregões
RESPOSTAS DE QUESTIONAMENTOS (01)
REFERÊNCIA:
Pregão Eletrônico número 016/2020 – Processo Administrativo número 051/2020
Objeto: Pistolas semi-automáticas, calibre .40 S&W, conforme quantitativo e especiﬁcações contidas no termo de referência, ANEXO II do edital.
Senhores Licitantes,
Segue abaixo respostas dos questionamentos referentes ao edital da licitação acima referenciada:
QUESTIONAMENTO 01:
“A LICITANTE deverá apresentar comprovação de aptidão, declaração de exclusividade vigente, apresentação de atestado(s) de capacidade técnico fornecido(s) por

"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.

