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EXTRATO - RESULTADOS DE
PREGÕES Nº 45/2015

A Pregoeira Municip al na forma da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações torna  público  os
Result ados Finais dos Processos Licit atórios
abaixo identificados:

PREGÃO PRESENCIAL Nº:

0077/2014 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
FRETAMENTO ATRAVÉS DE ÔNIBUS PARA O
TRANSPORTE DAS CRIANÇAS
PARTICIPANTES DO PROJETO SOCIAL  DE
NATAÇÃO NO MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS,  processo homologado em 25/07/2014.
Contratado:

TRANSTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA.
Vigência: Primeiro Termo de Aditamento, firmado
em 24/07/2015, fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, tendo como termo inicial 26/07/2015, e
termo final 25/07/2016.

Montes Claros (MG), 06 de Agosto de 2015.
Pregoeiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O pregoeiro deste Município, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações, vem comunicar
a necessidade de retif icar o EDITAL DA
LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO N° 0032/2015 – objeto: Registro
de Preços p ara futura e eventual aquisição de
lâmp adas LED de baixa potência, atendendo a
necessidade de eficientizar o uso da energia
elétrica nos prédios públicos no município de
Montes Claros, publicado no Diário Oficial
Eletrônico do Município de Montes Claros e no
Jornal Hoje em Dia ambos do dia 11 de julho de
2015 e no Diário Oficial da União do dia 13 de
julho de 2015. “Face a necessidade de se
promover alterações em todo o Edit al, o
Município de Montes Claros, observando os
princípios da isonomia e da ampla
concorrência, resolve pela RETIFICAÇÃO do
instrumento convocatório.

Altera-se a data obedecendo aos prazos legais
de publicação para:
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 25 de agosto de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min. do
dia 25 de agosto de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min. do dia 25 de
agosto de 2015.

Montes Claros, 06 de agosto de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº. 0103/2015

Processo Nº. 0239/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DA
PLATAFORMA MICROSOFT PARA ATENDER A
DEMANDA DA GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO.
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
10h00min do dia 20 de agosto de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 10h00min do
dia 20 de agosto de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 11h00min do dia 20 de
agosto de 2015.
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, 06 de agosto de 2015
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE SESSÃO REFERENTE À CHAMADA  PÚBLICA  N° 003/2015

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Lei Municipal nº. 4.739/2014, regulamentado pelo Decreto Municipal nº.
3.257/2015 e Lei Federal nº. 8.666/93.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CREDENCIAMENTO DE FARMÁCIAS E DROGARIAS INTERESSADAS EM
DISPENSAR MEDICAMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS (REMUNE), EM SEU ESTABELECIMENTO, PARA OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE (SUS), ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DE MONTES CLAROS,
INSTITUÍDO LEI MUNICIPAL Nº 4.739/2014 E REGULAMENTADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº
3.257/2015.

Aos 05 (cinco) dias do mês de agosto do ano de 2015, na sala central de Licitações, com sede á Av. Cula
Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 15h10min reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pelo decreto nº 3.273 de 13 de abril de 2015, com
o objetivo de abrir o envelope da Empresa Farmácia Real Ltda que manifestou interesse em participar
da referida Chamada Pública, conforme item V, subitem 4 do edital. Compôs a mesa, a qual passou a
contar com as seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes - Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães
de Castro- Secretária da C.P.L.J e  Diosmar Soares da Silva - membro da C.P.L.J. Presentes na sessão
o Sr. Hélio Alves Guedes Júnior, portador do CPF nº 082.040.266-41 representante da empresa Drogaria
Guedes Martins e o Senhor Valdemiro José de Barros, portador do CPF nº 268.444.786-15 representante
legal da empresa Farmácia Real Ltda. Declarada aberta a sessão pública, a Sra. Presidente apresentou
o envelope com os documentos da empresa Farmácia Real Ltda, para que todos os presentes rubricassem
os mesmos. Após análise e conferência dos documentos da proponente FARMÁCIA  REAL LTDA, foi
verificado que a empresa deixou de apresentar o Anexo V do edital, apresentou o Alvará do SUS com
data de vencimento em 18/07/2015, mas com protocolo de entrada do mesmo em 26/06/2015, apresentou
o CRF/FGTS com data de validade vencida em 23/07/2015, mas a Comissão Permanente de Licitação
entrou no site da caixa Federal e retirou o documento atualizado. A Comissão Permanente de Licitação
e Julgamento abre prazo à empresa Farmácia Real Ltda para regularização dos documentos acima
citados, uma vez que o objetivo do chamamento público é credenciar o maior número de prestadores de
serviços para o município. Conforme item V, subitem 4 do edital será admitido a qualquer tempo, enquanto
válido o presente edital, o credenciamento de quaisquer interessados que preencham as condições
mínimas nele exigidas. A referida ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município.
Nada mais havendo a tratar, eu Karen Daniela Magalhães de Castro lavrei a presente ata que após lida
e aprovada será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 05 (cinco) dias do mês de agosto
do ano de 2015.
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

_____________________                                                                          ____________________
Nilma Silva Antunes                                                                    Karen Daniela Magalhães de Castro

       Presidente – CPLJ                                                                                   Secretária - CPLJ

________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro – CPLJ

Licitantes:
_________________________________________
Hélio Alves Guedes Júnior
CPF nº 082.040.266-41
Drogaria Guedes Martins
________________________________________________
Valdemiro José de Barros
CPF nº 268.444.786-15
Farmácia Real Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS
Procuradoria Geral

PARECER JURÍDICO

Processo n°. 0175/2015
Concorrência n°. 018/2015
Objeto: OUT ORGA DE CONCESSÃO PARA
IMPLANTAÇÃO, GESTÃO, OPERAÇÃO,
MANUTENÇÃO, EXPLORAÇÃO E EXP ANSÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CEMITERIAIS DE
02 (DOIS) CEMITÉRIOS, TIPO PARQUE,
DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À INUMAÇÃO
DE CADÁVERES HUMANOS.

Foi colocado para nossa apreciação o pedido de
esclarecimentos acerca do processo acima
mencionado, realizado pela HDS Distribuidora Ltda
e pelo Sr. Albert Sandro Rodrigues Mendes.

As alegações feitas pelo Sr. Albert Sandro
Rodrigues Mendes relacionam-se à falta de
critérios de contidos no edital sobre a qualificação
técnica dos participantes.

Em que pesem tais proposições, entendemos que
as mesmas não são necessárias para o certame.

Consoante cláusula 10.4 do Edital - Da
Qualificação Técnica, constam documentos que
deverão ser apresentados, e estes são suficientes
para demonstrar e aferir a capacidade técnica dos
proponentes.

Os pedidos de esclarecimentos feitos pela
Empresa HDS Distribuidora Ltda carecem de mais
elucidações.

Diante de tais apontamentos, entendemos que o
zoneamento no cemitério é possível, inclusive com
cobrança de preços diferenciados, desde que
sejam garantidas e cumpridas todas as obrigações
contidas no edital e seus anexos.

Frisamos que, para que sejam praticados preços
diferenciados, deverão ser prestados serviços
adicionais aos estabelecidos no edital e anexos, e
garantidos a todos cidadãos a possibilidade de ter
os serviços prestados pela tabela do Município.

O planejamento para aquisições imediatas e
futuras também é possível, desde que garantido a
todo interessado a aquisição, a qualquer tempo,
pela tabela Municipal.

As áreas doadas ao Município poderão ser em
local diverso dos demais jazigos, desde que
observadas todas as normas e padronização
pertinentes, sobretudo, as de infraestrutura.

As coordenadas publicadas inicialmente deverão
ser as observadas para definição das áreas,
devendo ser desconsideras das constantes na
retificação do edital.

Por fim, informamos que o forno crematório é uma
possibilidade e não uma obrigatoriedade na
presente concessão.

Desta feita, diante dos aspectos neste levantados,
entendo que todos os licitantes deverão ser
informados acerca destes esclarecimentos, bem
como o Edital deverá ser retificado no que tange
as coordenadas UTM, esclarecendo que o ponto
de partida é a Praça Dr. Carlos, no centro desta
cidade.
É o parecer, s.m.j.

Montes Claros, 05 de Agosto de 2015.

Roberto Ribeiro Lopez
Assessor Jurídico- OAB/MG 104.532

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
EXTRATO Nº 095/2015 – RATIFICAÇÃO E

ERRATA

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação e Errat a
referente aos Processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO
Processo nº 0286/2015 – Inexigibilidade nº 043/
2015 – Contratação de shows musicais de “ZÉ LÚ
FORROZEIRO” para se apresentar nos eventos
de inaugurações da praça no bairro Jardim Brasil
e da pavimentação asfáltica do bairro Village do
Lago II e apresentação na comunidade de Santa
Bárbara. Contrat ado : JOSÉ LUIS PEREIRA DA
SILVA - CPF 55419488604, no valor total de R$
10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) . Ratificado
em 28 de julho de 2015.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errat a de Publicação  realizada no dia 05/08/2015
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes
Claros (pagina 01), – Extrato n°093/2015, Contrato
nº P26815-02 -  Onde se lê : Objeto: Contratação
de agência de viagem para aquisição de
passagens aéreas, - Leia-se: objeto: Contratação
de empresa de hospedagem.

Montes Claros (MG), 06 de agosto de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
EXTRATO Nº 096/2015 - ADVERTÊNCIA

Tendo como princípio o interesse da administração
pública, e com fundamento no inciso I do art. 87
da lei federal 8.666/93, aplica-se penalidade de
advertência em face da empresa PIEKARZ
SERVICE LTDA-ME. Haja vista apurações de
irregularidades contidas na sindicância SAPCIE Nº
20/2015.

Montes Claros (MG), 06 de agosto de 2015.
Wagner de Paulo Santiago

Secretário Municip al de Planejamento e
Gestão.
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL

PROCESSO Nº 0175/2015
CONCORRÊNCIA Nº 018/2015
Publicada no Diário Oficial da União nº 123 de 01/
07/2015 pág. 182; no Jornal Hoje em Dia de 01/
07/2015 pág. 16 e no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Montes Claros-MG de 01/07/2015 nº
407. No Lote 01 onde se lê: “A  partir da
Coordenada UTM X=619676.3491,
Y=8145586.7479, tendo como referência a
Região Sul”, leia-se: A partir da Coordenada
UTM 620989.74-8150799.39, tendo como
referência a Região Sul”. No Lote 02 onde se
lê: “A  partir da Coordenada UTM X=629156.203
Y=8153035.9574, tendo como referência a
Região Norte”, leia-se: “A  partir da Coordenada
UTM 620989.74-8150799.39, tendo como
referência a Região Norte”.  As demais condições
permanecem inalteradas.

Montes Claros (MG), 06 de agosto de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da C.P .L.J

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Praça Raul Soares s/n° - Centro

Montes Claros/MG – CEP.: 39.400-070
Telefone (038) 3221-6857

E-mail: cmdca.montesclaros@gmail.com

ERRATA A RESOLUÇÃO Nº 27 DE 06 DE JULHO DE 2015 QUE DISPÕE SOBRE O EDIT AL DO PROCESSO DE ESCOLHA DO CONSELHO TUTELAR

DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/ MG
No item 4.4.1. a nova redação é:
4.4.1. Acessar a página www .montesclaros.mg.gov .br  e preencher a Ficha de Inscrição de acordo com as instruções ali contidas. Após esse
procedimento, será exibido, na tela do comput ador , o boleto bancário que deverá ser impresso p ara pagamento da t axa de inscrição no valor de R$
50,00 (cinquent a reais), até o dia 10/08/2015.
No item 4.4.2.1 a nova redação é:

4.4.2. Para requerer a isenção do p agamento do valor de inscrição, o candidato deverá comprovar as seguintes condições:

4.4.2.1. A condição de desempregado, conforme Lei Est adual N° 13.392/1999, lei 4.146 de 22/09/2009 e lei 3.888 de 26/12/2007.

a) Não possuir vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de T rabalho e Previdência Social – CTPS;

b) Não possuir vínculo est atutário vigente com o poder público nos âmbitos municip al, est adual ou federal;

c) Não possuir contrato de prest ação de serviços vigente com o poder público nos âmbitos municip al, est adual ou federal;

d) Não exercer atividade legalmente reconhecida como autônoma;

e) Estar inscrito no Cadastro Único p ara programas sociais do Governo Federal – CadÚnico, de que trat a o Decreto Federal N° 6.135/2007.

No item 4.4.3.1. a nova redação é:
4.4.3.1. Para comprovar a situação previst a no item 4.4.2.1. deste edit al, o candidato deverá apresent ar declaração de próprio punho, dat ada e
assinada na qual informará que não tem registro na sua Carteira de T rabalho e Previdência Social ou outro vínculo empregatício e apresent ar
junt amente aos documentos exigidos p ara inscrição cópia das páginas da Carteira de T rabalho e Previdência Social de anot ação do último contrato
de trabalho e da primeira página em branco subsequente a anot ação do último contrato de trabalho ocorrido. Os candidatos que pleitearem a isenção
da taxa de inscrição deverão fazê-lo ate o dia 04/08/2015, entregando os documentos exigidos acima na secret aria do CMDCA, localizada na  Casa da
Cidadania a Praça Raul Soares s/n centro, no horário de 8:30 as 17 horas.

Adendar o item 4.4.3.2.:
4.4.3.2 O result ado dos candidatos contemplados com a isenção da t axa de inscrição será divulgado no site da prefeitura no dia 05/08/2015 às 14
horas. Os candidatos terão até o dia 06/08/2015 no horário de 8:30 as 17:00 horas na casa da cidadania, como prazo limite p ara impetrar recurso
contra a decisão negativa de isenção da t axa de inscrição. A divulgação do result ado do referido recuso ocorrerá no dia 07/08/2017 as 14 horas no site
da prefeitura.

No item 4.5. a nova redação é:
4.5 Após efetuar a inscrição o candidato ficará obrigado a entregar toda a document ação exigida em envelope lacrado na sala do CMDCA, localizada
a Praça Raul Soares s/n° - Centro, Casa da Cidadania, no período de 03/08/2015 a 07/08/2015 no horário de 8:30 as 17:00 horas, sendo ela:
a) fotocópia de documento de identidade de valor legal no qual conste filiação, retrato e assinatura;

b) documentos exigidos no item 2.1 deste edital.

c) em relação ao item 2.1 I, a critério da Comissão Organizadora, a comprovação da idoneidade moral, no âmbito pessoal, familiar e profissional, poderá ser
complementada por meio de informações coletadas junto a pessoas e instituições da comunidade local.

No item 5.5. a nova redação é:

5.5 A prova será realizada no dia 30/08/2015 com início às 08 horas, em locais previamente divulgados , ficando o candidato responsável obrigado a

verificar no site da prefeitura o local onde irá fazer as provas (conhecimento especifico, avaliação p sicológica).

No item 7.7 e) a nova redação é:

7.7 e) Os 15 primeiros candidatos mais vot ados serão considerados eleitos e serão nomeados e empossados como conselheiros tutelares titulares,

ficando todos os seguintes, observada a ordem decrescente de vot ação, como suplentes.

No item 7.8.1 a nova redação é:

7.8.1 – O prazo p ara apresent ação de recurso por p arte dos candidatos acerca dest a etapa será nos  dias 06 e 07/10/2015 na Praça Raul Soares s/nº -

Centro, Casa da Cidadania, sala do CMDCA, de 08 às 17 horas.

No item 11.1. a nova redação é:
11.1 O processo de escolha p ara o Conselho T utelar ocorrerá com o número mínimo de 30 (trint a) pretendentes devidamente habilit ados.

11.2. Caso o número de pretendentes habilit ados seja inferior a 30 (trint a), o CMDCA suspenderá o trâmite do processo de escolha e reabrirá o prazo
para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos conselheiros ao término do mandato em curso.

Montes Claros, 03 de agosto de 2015.

Everaldo Ramos de Oliveira

Presidente do CMDCA
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