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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 0194/2014 – NOVA

DATA II
Processo Nº. 0378/2014

OBJET O: Registro de preços p ara
contrat ação de empresa especializada
em prest ação de serviço de telefonia
móvel p ara atender a necessidade de
comunicação rápida da prefeitura
municip al de Montes Claros.
Dia da Licit ação: 29/01/2015 - Horário:
09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ
situada à Av. Cula Mangabeira, 21 1- B.
Centro / Montes Claros-MG . O Edit al está
disponível no site
www .montesclaros.mg.gov .br /Central de
Compras/Pregão PMMC .

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº. 0223/2014 – NOVA

DATA
Processo Nº. 0427/2014

OBJET O: Contrat ação de serviço
técnico especializado na manutenção
preventiva e corretiva nos ap arelhos dos
consultórios do Centro de Of talmologia
Social do Pronto Atendimento Municip al
Dr. Alpheu Gonçalves de Quadros.
Dia da Licit ação: 30/01/2015 - Horário:
09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ
situada à Av. Cula Mangabeira, 21 1- B.
Centro / Montes Claros-MG . O Edit al está
disponível no site
www .montesclaros.mg.gov .br /Central de
Compras/Pregão PMMC .

Montes Claros, 16 de janeiro de 2015
Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a

Pregoeiro /
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ESURB

Extrato de Processo de Dispensa de Licitação n. 06/15
Base Legal: art. 24, inc. IV e V, da Lei nº 8.666/93
Justificativa: Considerando que houve interrupção antecipada no fornecimento de combustíveis por parte do contratado Comercial Claros Montes Ltda, considerando ainda que houve processo licitatório na
modalidade pregão presencial de nº 092/2014, cuja sessão foi deserta, tem-se que houve necessidade de contratação direta do objeto para manutenção dos serviços contínuos que não podem ser interrompidos,
conforme dispensa n. 0006/2015.
Contratados:
01 - Trialem Combustíveis Ltda:
Objeto: Fornecimento de 15.000 L de Diesel S 10 (R$ 40.950,00) e 6.000 L de Diesel S 500 (R$ 15.720,00).
Valor Global: R$56.670,00
02 -  Posto Candango Ltda
Objeto: Fornecimento de 800 L de gasolina comum (2.399,20) e 300 L Álcool Etílico (629,70).
Valor Global: 3.028,90
Prazo de vigência: 60 dias ou até conclusão do pregão n. 092/14.
Dotação Orçamentária: contratos firmados com a PMMC.
Ratificação: em 15/01/15, por Cristiano Dias Junior (Diretor Presidente)

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº 017/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto nas Resoluções nº 15  de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril de 2002, nº 125 de 12 de
dezembro de 2006, Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/
11 e  Instrução Administrativa nº 04/2014, de 17/09/2014  deste Legislativo e demais legislação em vigor,
RESOLVE:

Artigo 1º – Alterar, a partir de 13 (treze) de janeiro do ano de 2015, a estrutura do gabinete do vereador
José Marcos Martins de Freitas, conforme descrito a seguir:  01 cargo de Assessor Parlamentar G-97,
106 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-91, 100 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
59, 68 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-
31, 40 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-28, 37 pontos. Total de pontos: 438.
Artigo  2º -  Nomear, a partir do dia 13 (treze) de janeiro de 2015, para exercer, em comissão, o cargo de
Assessor Parlamentar, ocupando vaga existente no gabinete do mesmo vereador, o senhor José Arnaldo
Fiuza dos Santos,  nível G-91, 100 pontos.
Artigo 3º – Por se tratar de cargo comissionado, cuja exoneração se dá “ad nutum”, o servidor ora
nomeado será exonerado tão logo expire o mandato do vereador que o indicou, ou a qualquer tempo, por
ato da Presidência deste Legislativo.
Artigo 4º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 16 de janeiro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 018/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto no Decreto nº 8.381, de 29 de dezembro de 2014, RESOLVE:

Artigo 1º –  Conceder complemento salarial equivalente à diferença entre o valor do Salário Mínimo
fixado por meio do Decreto nº 8.381, de 29 de dezembro de 2014 e o atual valor de vencimento dos
servidores comissionados cujo salário esteja inferior ao salário mínimo vigente.
Artigo 2º -  A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 16 de janeiro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 019/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto nas Resoluções nº 15  de 31 de agosto/99, nº 24 de 18 de abril de 2002, nº 125 de 12 de
dezembro de 2006, Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04 , 3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/
11 e  Instrução Administrativa nº 04/2014, de 17/09/2014  deste Legislativo e demais legislação em vigor,
RESOLVE:

Artigo 1º - A estrutura do gabinete do vereador Valcir Soares da Silva, está definida conforme descrito a
seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-98, 107 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-84, 93
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-53, 62 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-48, 57
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-47, 56 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-38, 47
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-28, 37 pontos. Total de pontos: 459.
Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2015, a servidora Gina Maria Rodrigues
Borges, lotada no gabinete do mesmo vereador, do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-28, 37 pontos,
que vinha exercendo, em comissão, neste legislativo.
Artigo  3º -  Nomear, a partir do dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2015, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, ocupando vaga existente no gabinete do mesmo vereador, a senhora
Cássia Fabiane Ferraz, nível G-28, 37 pontos.
Artigo 4º - Por se tratar de cargo comissionado, cuja exoneração se dá “ad nutum”, a servidora ora
nomeada será exonerada tão logo expire o mandato do vereador que a indicou, ou a qualquer tempo, por
ato da Presidência deste Legislativo.
Artigo 5º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 16 de janeiro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

Câmara Municip al de Montes Claros

PORTARIA Nº 020/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o  disposto nas Leis nº 3.880/2007, 4.304/2011, 4.461/11, Lei Complementar nº 44, de 30/04/2014
deste Legislativo e demais legislação em vigor, RESOLVE:

Artigo 1º – Nomear, a partir do dia 16 (dezesseis) de janeiro de 2015 para exercer, em comissão, cargo
de recrutamento amplo, Secretário da Escola do Legislativo, junto à Escola do Legislativo, a senhora
Gina Maria Rodrigues Borges.
Artigo 2º -  Por se tratar de cargo comissionado, cuja exoneração se dá “ad nutum”, a servidora ora
nomeada será exonerada tão logo expire o mandato do vereador Presidente ou a qualquer tempo, por
ato da Presidência deste Legislativo.
Artigo 3º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros, 16 de janeiro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara
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