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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – Montes Claros –
MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.810, DE 11 DE AGOSTO DE 2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A REPASSAR RECURSOS FINANCEIROS E
FIRMAR CONVÊNIO COM A FEDERAÇÃO
MINEIRA DE HANDEBOL E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

O povo do Município de Montes Claros/MG, por
seus representantes na Câmara Municipal, aprovou
e o Prefeito de Montes Claros, em seu nome e no
uso de suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e
Cultura, autorizado a repassar recursos financeiros
na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
e firmar convênio com a Federação Mineira de
Handebol, objetivando a promoção e o apoio à
equipe de handebol adulto feminino da Prefeitura
Municipal de Montes Claros, visando a participação
em campeonatos Municipais, Estaduais e
Nacionais.
Parágrafo único – O repasse em espécie de que
trata o caput deste artigo será feito em 06 (seis)
parcelas mensais e sucessivas, a primeira em julho
de 2.015.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão
por conta da seguinte dotação orçamentaria:

Dotação: 02.05.02 – 27.812.0038.4015 – 335041
– Fonte 100
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais)

Art. 3º – O Município suplementará, se necessário,
a dotação orçamentária constante do art. 2º desta
Lei, nos termos do inciso V, do artigo 4º, da Lei nº
4.741, de 29 de dezembro de 2014.
Art. 4º -  A Federação Mineira de Handebol deverá
apresentar a prestação de contas da aplicação dos
recursos orçamentários cedidos pelo município,
após a utilização das verbas.
Art. 5º -  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 11 de agosto de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito de Montes Claros

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – Montes Claros –
MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.811, DE 11 DE AGOSTO DE 2015.

DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO
NA EMPRESA MUNICIPAL  DE
PLANEJAMENT O, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM
TRANSPORTES E TRÂNSITO DE MONTES
CLAROS - MCTRANS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros/MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito Municipal, em seu nome e
no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte
Lei:

Art. 1º -  O estágio na Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em
Transportes e Trânsito de Montes Claros -
MCTrans obedecerá ao disposto nesta Lei e, no
que couber, a Lei Federal n.o 11.788, de 25 de
setembro de 2008.

§ 1º -  O estágio é ato educativo escolar
supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho
produtivo de educandos que estejam
frequentando o ensino regular em instituições de
educação superior, de educação profissional, de
ensino médio, da educação especial e dos anos
finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.

§ 2º - O estágio faz parte do projeto pedagógico
do curso e visa ao aprendizado de competências
próprias da atividade profissional e à
contextualização curricular, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida e para
o trabalho.

Art. 2º -  Para os fins desta Lei, considera-se:
I – parte concedente: MCTrans;
II – instituição de ensino: instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino
médio, da educação especial e dos anos finais
do ensino fundamental, na modalidade
profissional da educação de jovens e adultos.

Art. 3º -  O estágio de que trata esta Lei poderá
ser:
I – OBRIGATÓRIO: é aquele definido como tal no
projeto do curso, cuja carga horária é requisito
para aprovação e obtenção de diploma;
II – NÃO OBRIGATÓRIO: é aquele desenvolvido
como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória.
Art. 4º -  O estágio, em nenhuma hipótese, cria
vínculo empregatício de qualquer natureza com a
MCTrans, observados os seguintes requisitos:
I – matrícula e frequência regular do educando
em instituição de ensino devidamente conveniada
com a parte concedente;
II – celebração de termo de compromisso entre o
educando ou seu representante legal, pelos
representantes legais da parte concedente do
estágio e da instituição de ensino, vedada a
atuação de agentes de integração como
representante de qualquer das partes;
I I I  – compatibi l idade entre as atividades
desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no
termo de compromisso.
§ 1º -  O Termo de Compromisso será
periodicamente renovado, conforme seja o curso
frequentado pelo estagiário, anual ou semestral.
§ 2º - O plano de atividades do estagiário,
elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se
refere o inciso II deste artigo, será incorporado ao
termo de compromisso por meio de aditivos à
medida que for avaliado, progressivamente, o
desempenho do estudante.
Art. 5º -  As instituições de ensino e a parte
concedente do estágio poderão, a seu critério,
recorrer a serviços de agentes de integração
públicos e privados, mediante condições
acordadas em instrumento jurídico apropriado,
devendo ser observada a Lei de Licitações.
Parágrafo Único.  Cabe aos agentes de
integração, como auxiliares no processo de
aperfeiçoamento do instituto do estágio:
I – identificar oportunidades de estágio;
II – ajustar suas condições de realização;
III – fazer o acompanhamento administrativo;
IV – encaminhar negociação de seguros contra
acidentes pessoais;

V – cadastrar os estudantes.

Art. 6º -  A duração do estágio, na MCTrans não
poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se
tratar de estagiário portador de deficiência.
§ 1º - Considera-se portador de deficiência o
estudante que se enquadra nas definições do
Decreto Federal no 3.298, de 20/12/1999, devendo
a deficiência ser comprovada mediante
apresentação de atestado médico que conste o
CID, a espécie, o nível ou grau de deficiência.

§ 2º – Fica assegurado ao estudante portador de
deficiência o percentual de 10% (dez por cento)
das vagas oferecidas.

Art. 7º –  A MCTrans realizará processo seletivo para
contratação de estagiários nos termos desta Lei.

Art. 8º -  A jornada de atividade em estágio será de:
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas
semanais, no caso de estudantes de educação
especial e dos anos finais do ensino fundamental,
na modalidade profissional de educação de jovens
e adultos;
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas
semanais, no caso de estudantes do ensino
superior, da educação profissional de nível médio
e do ensino médio regular.
§ 1º - A menção da jornada deverá constar do termo
de compromisso e deverá ser compatível com as
atividades escolares e com o horário de
funcionamento do órgão.
§ 2º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria
e prática, nos períodos em que não estão
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada
de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que
isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso
e da instituição de ensino.

Art. 9º –  Na hipótese de estágio não obrigatório, o
estagiário fará jus a:

I – bolsa de estágio, proporcional à frequência do
estagiário, estipulada em:
a) Para estudantes de nível superior, 100% o menor
vencimento pago pela MCTrans.
b) Para estudantes de nível técnico, 60% do menor
vencimento pago pela MCTrans.
c) Para estudantes de nível médio, 50% do menor
vencimento pago pela MCTrans.
II – auxílio-transporte, devido em razão do número
de dias úteis no mês;
III – recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado
preferencialmente durante suas férias escolares,
sempre que o estágio tenha duração igual ou
superior a 01 (um) ano.
§ 1º - A concessão dos benefícios relacionados nos
incisos I a III, entre outros, não caracteriza vínculo
empregatício.
§ 2º - O recesso de que trata este artigo deverá ser
remunerado quando o estagiário receber bolsa.
§ 3º - Os dias de recesso previsto neste artigo serão
concedidos de maneira proporcional, nos casos em
que o estágio tenha duração inferior a 01 (um) ano.
§ 4º - Não fará jus à percepção dos valores relativos
à bolsa de estágio ou ao auxílio-transporte, o
estudante que exercer cargo, função ou emprego
na administração pública municipal direta e indireta.

Art. 10 –  O estagiário deverá registrar, através do
meio adotado, diariamente sua frequência.

Art. 11 – O pagamento da bolsa de estágio será
efetuado mensalmente através de recursos
orçamentários próprios da MCTrans.
Parágrafo Único –  O pagamento dar-se-á em folha
de pagamento específica, sem que isso crie vínculo
empregatício, de qualquer natureza ou para
qualquer fim, entre o estagiário e a MCTrans.

Art. 12 –  O estágio, como ato educativo escolar
supervisionado, deverá ter acompanhamento de
supervisor da parte concedente.
§ 1º - A comprovação da supervisão far-se-á
mediante os vistos nos relatórios de estágio.
§ 2º - Cada supervisor acompanhará até limite de
5 (cinco) estagiários simultaneamente.

§ 3º - São obrigações do supervisor do estágio:
I – proporcionar aos educandos as condições
necessárias para o exercício das atividades de
aprendizado profissional, social e cultural;
II – acompanhar o desempenho dos estagiários,
zelando pela correlação das atividades por eles
desenvolvidas e aquelas previstas no Termo de
Compromisso;

III – orientar os estagiários sobre sua conduta
profissional, alertando, sobretudo, para:
a) a necessidade de sigilo acerca das informações,
fatos e documentos de que venha a ter
conhecimento em decorrência do estágio;
b) as normas internas da parte concedente;
c) a utilização da “internet” e do correio eletrônico
restrita às necessidades do estágio;

IV – informar ao órgão competente da parte
concedente sobre eventuais condutas
inadequadas do estagiário, descumprimento de
obrigações assumidas e faltas injustificadas, entre
outros eventos;
V – zelar pela assiduidade e pontualidade do
estagiário e pelo cumprimento da jornada de
estágio;
VI – organizar a escala de recesso dos estagiários
sob sua responsabilidade.

Art. 13 –  O término do estágio verificar-se:
I – quando expirado o prazo de duração constante
no Termo de Compromisso ou quando atingido o
limite de 02 (anos) a que se refere o caput do art.
6º desta Lei;
II – pela conclusão ou interrupção do curso
frequentado na instituição de ensino;
I I I  – pela verif icação da ocorrência de
inobservância a norma ou regulamento interno da
unidade onde é realizado o estágio;
IV – pela ausência injustificada em período igual
ou superior a 03 (três) dias, consecutivos ou não,
no mês;
V – a pedido do estagiário ou da instituição de
ensino.
Parágrafo Único.  O estagiário responderá pelos
prejuízos causados, por dolo ou culpa, à parte
concedente.

Art. 14 –  As despesas decorrentes da aplicação
do disposto nesta Lei serão acobertadas pelas
dotações orçamentárias próprias da MCTrans.
Art. 17 – Ficam revogadas as disposições em
contrário.
Art. 18  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 11 de agosto de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito de Montes Claros

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-

3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 48/
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 ELETRÔNICO Nº:
0044/2015 – AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS
PARA ATENDER USUÁRIOS DO SUS DA REDE
MUNICIPAL DE SAÚDE, processo homologado
em 18/06/2015. Contratados:
CIRÚRGICA JOÃO PRODUT OS MÉDICO-
HOSPITALARES L TDA....................... R$ 907,68
CRISTÁLIA  PRODUTOS QUÍMICOS
FARMACÊUTICOS LTDA. R$ 217.520,00
BH FARMA COMÉRCIO LTDA-ME.. R$ 79.950,00
GEOLAB INDÚSTRIA  FARMACÊUTICA  S/A.......
........................................................ R$ 23.400,00
PRATI, DONADUZZI & CIA  LTDA.... R$90.850,00
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LTDA............................................... R$ 66.000,00
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA................................................ R$ 47.490,00
ALFALAGOS L TDA............................ R$ 5.186,00
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES L TDA-ME.............. R$ 7.866,00
HELPE FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA................................................ R$ 25.696,00
PROMEFARMA  REPRESENTAÇÕES
COMERCIAIS LTDA.......................... R$ 7.848,00

Vigência: Será a partir da assinatura do contrato
até 31/12/2015. Assinatura do contrato em 18/06/
2015.

Montes Claros (MG), 13 de Agosto de 2015.
Pregoeiro Municipal
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 49/2015
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:

0046/2014 – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS (P ATROL, TRATOR DE ESTEIRA, PÁ CARREGADEIRA,
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), CAMINHÕES (3/4, PIP A, BASCULANTE, BASCULANTE T OCO, MUNK
E PRANCHA) E CAÇAMBAS EST ACIONÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS,
PONTES E MATA BURROS DAS ZONAS URBANA  E RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
- SECRETARIA DE PLANEJAMENT O E GESTÃO E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, processo
homologado em 18/06/2014. Contratados:

LOCTRANS TRANSPORTADORA LTDA
Vigência: Primeiro Termo de Aditamento, firmado em 01/06/2015, fica prorrogado por mais 12 (doze)
meses, tendo como termo inicial 08/06/2015, e termo final 07/06/2016.

0046/2014 – CONTRATAÇÃO DE MÁQUINAS (P ATROL, TRATOR DE ESTEIRA, PÁ CARREGADEIRA,
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA), CAMINHÕES (3/4, PIP A, BASCULANTE, BASCULANTE T OCO, MUNK
E PRANCHA) E CAÇAMBAS EST ACIONÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS DE ESTRADAS,
PONTES E MATA BURROS DAS ZONAS URBANA  E RURAL DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
- SECRETARIA DE PLANEJAMENT O E GESTÃO E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, processo
homologado em 18/06/2014. Contratados:

JOÃO JOSÉ NASCIMENT O-ME.
Vigência: Segundo T ermo de Adit amento,  firmado em 17/06/2015, fica prorrogado por mais 12
(doze) meses, tendo como termo inicial 18/06/2015, e termo final 17/06/2016.

Montes Claros (MG), 13 de Agosto de 2015.
Pregoeiro Municipal

Prefeitura de Montes Claros - MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo

PORTARIA N º 47, 07 DE AGOSTO DE 2015.

DISPÕE SOBRE NORMAS PARA FORMULAR SOLICITAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS E
FINANCEÍROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo do Município de Montes Claros, no
uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 99, inciso II, da Lei Orgânica Municipal e
Decreto Municipal nº 2.987 de 10 de janeiro de 2013, que estabelecem critérios para delegação de
atribuições, expede a seguinte Portaria:

Art. 1º  - Fica instituído o formulário de solicitação de incentivos fiscais e financeiros conforme anexo I
desta Portaria.

Art. 2º  – Visando atender aos princípios da economicidade e publicidade, o interessado em solicitar
incentivos fiscais e financeiros deverá fazê-lo por meio eletrônico através do sítio www.montesclaros.gov.br.

Parágrafo Primeiro: Após realizada a solicitação o interessado deverá imprimir a mesma e anexar os
documentos nela indicados, depois disso, deverá realizar a abertura do processo administrativo no setor
de protocolo desta Prefeitura.

Parágrafo Segundo: Aberto o processo administrativo o mesmo será encaminhado ao Conselheiro
Relator.

Art. 3º - Após o interessado realizar a solicitação via eletrônica a mesma será encaminhada a todos os
membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social – CMDES, para conhecimento.

Parágrafo único : Atendendo ao disposto no Decreto 3.171, de 05 de maio de 2014, haverá o sorteio
para escolher o conselheiro relator, da seguinte forma:

I – A escolha do conselheiro relator obedecerá à ordem constante do artigo 3º da Lei 4.685, de 23 de
dezembro de 2013. Assim, sucessivamente até que todos os conselheiros tenham atuados como relatores.

II – Após todos os conselheiros tendo sido relatores, o sorteio volta ao início.

Art. 4º-  A tramitação do processo administrativo será conforme o Decreto Municipal n. 2.283, de 26 de
outubro de 2006.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6 º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros (MG), 07 de agosto de 2015.
Reinaldo Landulfo T eixeira

Secretário Adjunto de Desenvolvimento Econômico e Turismo
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 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 101/2015 – RATIFICAÇÃO E TERMO DE ADITAMENTO

A Comissão Permanente de Licit ação e Julgamento torna público a Ratificação e T ermo de
Adit amento referente aos Processos abaixo relacionados:
RATIFICAÇÃO
Processo nº 283/2015 – Inexigibilidade nº 42/2015 – Contratação de show musical da “Banda Forró
Sala de Reboco”, no dia 25 de julho de 2015, dentro da programação do evento “Festival Viola dos
Gerais 2015”, neste municipio de Montes Claros-MG. Contrat ada: TOP-10 EVENTOS E PUBLICIDADES
LTDA-ME, no valor total de R$ 6.000,00 (três mil reais). Ratificado em 25 de julho de 2015.

Processo nº 303/2015 – Dispensa nº 89/2015 – Locação de um imóvel para funcionamento de uma
agência dos Correios no distrito de São Pedro das Garças, neste município de Montes Claros-MG. Locador :
MARIA JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS OLIVEIRA, no valor total de R$ 3.279,60 (três mil, duzentos
e setent a e nove reais e sessent a cent avos). Ratificado em 03 de agosto de 2015.

TERMO DE ADITAMENTO
Contrato nº P0042214 – Processo nº 0422/2014 – Dispensa 0125/2014  - Contratação de empresa
especializa para reforma da UBS Jardim Brasil Amazonas sob proposta de n° 1 1495687000112006 no
municipio de Montes Claros. CONTRATADA: ESURB- Empresa Municipal de Serviços, Obras e
urbanização. Primeiro Termo de Adit amento . CLÁUSULA  SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES:  A vigência
do contrato e o prazo para a prestação de serviço, previstos na Cláusula Terceira do Contrato inicial,
ficam prorrogados por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 23.04.2015 à 22.10.2015. Firmado em
22 de abril de 2015.

Contrato nº P0028413 – Processo nº 0284/2013 – Dispensa 0046/2013  - Contratação de empresa
especializada para execução das obras de pavimentação em ruas nos bairros Independência, Planalto e
Vilage do Lago, no município de Montes Claros. CONTRATADA: ESURB- Empresa Municipal de Serviços,
Obras e urbanização. Segundo T ermo de Adit amento . CLÁUSULA  SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:
A vigência do contrato, prevista na Cláusula Terceira do instrumento contratual inicial, será prorrogada
por mais 06 (seis) meses, tendo como termo inicial 20.08.2015 e com o termo final 19.02.2016. Firmado
em 10 de agosto de 2015.

Montes Claros (MG), 13 de agosto de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licit ações e Julgamento

PREVMOC
ATO RETIFICADOR DE APOSENTADORIA

RETIFICA O ATO QUE CONCEDEU O
BENEFÍCIO DE “APOSENT ADORIA

PROPORCIONAL ” A SERVIDOR DO
MUNICÍPIO.

O Prefeito Municipal de Montes Claros/MG, no uso
de suas atribuições, em consonância com as
Constituições Federal, Estadual, a Lei Orgânica
deste Município, as Leis Municipais nº. 3.175, de
23 de dezembro de 2003, (Dispõe sobre o Estatuto
dos Servidores Públicos da Prefeitura Municipal
de Montes Claros); e 2.130, de 08 de setembro de
1.993, e das Emendas Constitucionais nº. 20, de
15/12/98, e 41 de 19/12/2003. RESOLVE:
Artigo 1º. Fica concedido o benefício de
“APOSENTADORIA PROPORCIONAL”, como
segue: 1 – “ELIZEU ALVES MARTINS ”, matrícula
nº.1780,  inscrito(a) no CPF sob o nº.: 187.339.646-
53,  lotado(a) na Secretaria Municipal de
Transportes, no cargo efetivo de MARCENEIRO,
com tempo de serviço de 31 anos e 53 dias.
Deferido nos termos do artigo 40, inciso III, alínea
“c” da CF/88. (Processo Administrativo nº. 670 de
28 de agosto de 1995).
Artigo 2º. O valor dos benefícios concedidos nos
termos do artigo anterior será revisto nas mesmas
bases e mesmas épocas estabelecidas para
revisão dos vencimentos dos servidores da ativa,
nos termos da lei.
Artigo 3º. O pagamento dos benefícios de que se
trata este Ato, correrá às expensas do PREVMOC,
Instituto Municipal de Previdência dos Servidores
Públicos de Montes Claros/MG.
Artigo 4º. Revogadas as disposições em contrário,
este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros/MG, 01 de dezembro de 2014.
RUY ADRIANO BORGES MUNIZ

Prefeito Municipal

ALEXANDER LUIZ DURÃES
Diretor Presidente do PREVMOC

PREVMOC

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES

CLAROS - PREVMOC

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 03/2015

Processo Nº. 012/2015

O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores
Públicos de Montes Claros, por sua Pregoeira torna
Público que foi DESERTO por 1(uma) vez o
certame e que fará NOVA ABERTURA DE
LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial nº
03/2015.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE INTERNET (INCLUINDO
INSTALAÇÃO) EM ATENDIMENTO ÀS
NECESSIDADES DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE MONTES CLAROS – PREVMOC.

Dia da Licitação: 26/08/2015 - Horário: 14h30min
Local: Sala de Licitações do PREVMOC, localizado
à Rua Viúva Francisco Ribeiro, nº. 150, Centro, na
Cidade de Montes Claros – MG. O Edital está
disponível no site
www.montesclaros.mg.gov.br!Central de
Compras‡Pregão PREVMOC.

Montes Claros, 13 de agosto de 2015

Priscila Batista Almeida
Pregoeira do PREVMOC
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