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PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 092/2014
A Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal n.º8.666/93 e alterações, torna público
o Contrato abaixo identificado:

Contrato P023414 – Processo 0234/2014 –
Dispensa 0078/2014 – Contrat ação de empresa
especializada p ara construção de Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS AD III) no Bairro
Planalto em Montes Claros, conforme Propost a
nº 11495687000113030 e Port aria nº 615 de 15
de abril de 2013.  Contratada: Empresa Municip al
de Serviços Obras e Urbanização- ESURB. Valor
do Contrato R$ 1.180.866,32. Vigência: de 12
meses conforme contrato firmado em 16 de junho
de 2014.

Montes Claros (MG), 20 de junho de 2014.
Nilma Silva Antunes

Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamento

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0093/2014 – CONTRATO.
A Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal n.º8.666/93 e alterações, torna público
os Contratos Adit ados abaixo identificados:

TERMO DE ADITAMENTO:

Contrato nº P0007510-01 – Processo Licit atório
nº 00075/2010 – Inexigibilidade nº 0049/2010 –
Contrat ação de empresa especializada p ara
prest ação de serviço de confecção e
fornecimento de Órteses, Próteses ortopédicas
e meios de locomoção. Contratada:
ORTOMÉDICA BRASIL  LTDA. Quarto T ermo de
Adit amento  – A vigência do contrato e o prazo para
a prestação de serviço, previstos na Cláusula
Quarta do Contrato original, ficam prorrogados
por mais de 12 (doze) meses, cont ados a p artir
de 18.03.2014 a 17.03.2015. O valor global,
previstos na Cláusula Terceira do Contrato Original,
será aditado no valor de R$ 246.702,48.
Firmado em 14 de março de 2014.

Contrato nº P0007510-02 – Processo Licit atório
nº 00075/2010 – Inexigibilidade nº 0049/2010 –
Contrat ação de empresa especializada p ara
prest ação de serviço de confecção e
fornecimento de Órteses, Próteses ortopédicas
e meios de locomoção. Contratada: ORTO NORT
LTDA. Quarto T ermo de Adit amento  – A vigência
do contrato e o prazo para a prestação de serviço,
previstos na Cláusula Quarta do Contrato original,
ficam prorrogados por mais de 12 (doze) meses,
cont ados a p artir de 18.03.2014 a 17.03.2015.  O
valor global, previstos na Cláusula Terceira do
Contrato Original, será aditado no valor de
R$246.702,48. Firmado em 11 de março de 2014.

Contrato nº P0007510-03 – Processo Licit atório
nº 00075/2010 – Inexigibilidade nº 0049/2010 –
Contrat ação de empresa especializada p ara
prest ação de serviço de confecção e
fornecimento de Órteses, Próteses ortopédicas
e meios de locomoção. Contratada: ORTOPEDIA
MONTES CLAROS L TDA. Quarto T ermo de
Adit amento  – A vigência do contrato e o prazo para
a prestação de serviço, previstos na Cláusula
Quarta do Contrato original, ficam prorrogados
por mais de 12 (doze) meses, cont ados a p artir
de 18.03.2014 a 17.03.2015.  O valor global,
previstos na Cláusula Terceira do Contrato Original,
será aditado no valor de R$246.702,48. Firmado
em 11 de março de 2014.

Montes Claros (MG), 20 de junho de 2014.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

PREFEITURA DE MONTES CLAROS-MG

PREFEITO MUNICIPAL
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ

VICE-PREFEITO
JOSÉ VICENTE MEDEIROS

PROCURADORA GERAL
MARILDA MARLEI BARBOSA OLIVEIRA

3229-3031

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
GERALDO EDSON SOUZA GUERRA

3229-3264

ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO
MÁRCIO PIRES ANTUNES

3229-3037

EDITORAÇÃO GRÁFICA
EDSON GOUVEIA

3229-3036

—————————————————————————
DIARIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO

DE MONTES CLAROS-MG
Av. Cula Mangabeira, 211 – Centro

Telefones: (38) 3229-3037 – 3229-3036
Montes Claros-MG – CEP 39.401-002

www.montesclaros.mg.gov.br/diariooficial

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/
08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.

1ª RETIFICAÇÃO DE CONTEÚDO
EDITAL Nº 008/2014

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA  DE PESSOAL
PARA ATENDER O PRONTO ATENDIMENTO

MUNICIPAL ALPHEU DE QUADROS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
devido ao grande número de inscritos até a
presente data, atendendo à demanda da
Secretaria Municipal de Saúde, torna pública a
presente retificação, que dá nova redação aos
itens 1 e 5 do Edital nº 008/2014, que passam a
contar, de ora em diante, com a seguinte redação:
1 - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO
SELETIVO
Inscrições:  18 a 20 de junho de 2014.
Realização das Provas: 24 de Junho de 2014
Divulgação do Gabarito:  25 de Junho de 2014
às 14 horas no site
www.montesclaros.mg.gov.br
Apresent ação de Recurso: até 24 horas após
a divulgação do gabarito.
Result ado da Prova Objetiva: 30 de Junho de
2014 a partir das 8 horas no site
www.montesclaros.mg.gov.br
Contrat ação:  a partir do dia 1º de Julho de 2014.
5- DAS PROVAS:
A avaliação dos candidatos far-se-á mediante
Prova Objetiva de múltipla escolha, com duração
de, no máximo 02 (duas) horas. Os candidatos
deverão apresentar-se para a realização das
provas munidos do comprovantes de inscrição,
documento de identif icação, de caneta
esferográfica de tinta azul ou preta, 30 (trinta)
minutos antes do horário fixado para seu início,
sendo considerado eliminado o candidato que
deixar de comparecer.
A prova objetiva será aplicada no dia 24 de Junho
de 2014, no CAIC do Maracanã , na Avenida
Queluz, S/N, no Bairro Maracanã, na Escola
Municip al Geraldo Pereira de Souza , na Rua
Jovencina Chaves, S/N no bairro Santa Lúcia II e
CAIC do Renascença , na Avenida Principal, nº
314, na Vila Exposição, todos, nest a cidade no
horário das 13 às 16 horas  e será composta de
35  (trinta e cinco) questões sendo 15 de Português
e 20 de Conhecimentos específicos todas de
múltipla escolha, contendo quatro alternativas (do
tipo a, b, c, d) e somente uma correta, atribuindo-
lhe o valor de 2 (dois) pontos para cada questão
correta de Português e 3 (três) pontos para cada
questão correta de Conhecimentos Específicos,
totalizando 90 (noventa) pontos, as questões serão
específicas na área de atuação.
Os candidatos deverão assinalar o cartão resposta
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Serão consideradas marcações incorretas as que
estiverem em desacordo com este edital, tais
como, dupla marcação, marcação rasurada ou
emenda.
Não será permitido o ingresso do candidato no
local da prova sem a cédula de identidade ou
documento oficial de identificação, com fotografia,
sendo os retardatários ou ausentes eliminados do
certame.
Não será permitido o uso de qualquer material
bibliográfico, celular ou congêneres durante a
prova, nem qualquer comunicação com outro
candidato.
Como as inscrições continuam abertas, até as
23:59 h desta data, o  candidato deverá
consultar o site no dia 23/06/14 a partir das
08:00 h horas, para verificação do local de
prova, seguindo o dimensionamento baseado
no número de inscrição.

Montes Claros, 20 de junho de 2014.
Halley Fernando Castro de Oliveira

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0109/2014
Processo Nº. 0208/2014

OBJETO: aquisição de equipamentos de
ginástica e aquisição de placas orientativas para
implantação de academias ao ar livre no
Município de Montes Claros – MG.
ENCAMINHAMENTO/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propostas deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 07 de julho de 2014.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min. do
dia 07 de julho de 2014.
INÍCIO DA DISPUTA: às 15h00min. do dia 07 de
julho de 2014.
O Edital Está disponível nos sít ios
www.montesclaros.mg.gov.br!Central de
Compras‡Pregão PMMC e www.licitacoes-
e.com.br .

Montes Claros, 20 de junho de 2014.
Alzira Ruas Freire
Pregoeira Oficial

PREFETURA DE MONTES CLAROS - MG
EXTRATO DE PORTARIA MCTrans DTP  - 007/

14
DE 20 DE JUNHO DE 2.014.

Dispõe sobre a Inspeção V eicular , relativa ao
exercício do ano de 2.014, dos veículos
categoria de aluguel, utilizados na atividade do
transporte individual de p assageiros – Táxi e
dá outras providências.

Fica estabelecido o período de 23/06/2.014 a 04/
07/2.014 para a inspeção veicular dos veículos de
categoria de aluguel, utilizados na atividade de
transporte individual de passageiros - Táxi,
referente ao ano de 2.014, para verificação da
documentação dos mesmos, dos equipamentos
obrigatórios, dos requisitos relacionados com a
segurança veicular e o estado de conservação dos
citados veículos e demais exigências previstas
para o exercício da atividade de transporte
individual de passageiros - Táxi, conforme
Decretos nº 3.100/2.013 e nº 3.183/2.014.

Obs: A Port aria assinada pela President a da
MCTrans  está afixada no Painel de Publicações
Legais na port aria de entrada da MCTrans ,
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal
Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - Cep:
39402-595,

Montes Claro, 20 de junho de 2014.

MCTrans
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