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EDITAL PARA CONVOCAÇÃO DE AGRICULTORES FAMILIARES L OCAIS CADASTRADOS NO PRONAF À APRESENTAÇÃO DE PROPO STAS DE 
FORNECIMENTO DE ALIMENTOS AO PAA  
NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG 

 
Prefeitura Municipal de Montes Claros 

Secretaria Municipal Adjunta de Desenvolvimento Soc ial 
Secretaria Municipal Adjunta de Agricultura Familia r 

 
Edital de Credenciamento nº 01 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos – 
modalidade Compra com Doação Simultânea – PAA Municipal, com dispensa de licitação, para doação a pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade social, conforme disposto pelo art. 19 da Lei nº 10.696/2003 e pelo Termo de Adesão nº 0452/2013. 
 
A Prefeitura Municipal de Montes Claros, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Cula Mangabeira,  221 – Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 
22.678.874/0001-35, representado neste ato pelo Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, no uso de suas prerrogativas legais, e considerando o disposto no art.19 
da Lei 10.696/2003 e no Termo de Adesão nº 0452/2013, vem, por intermédio da 
Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Social e Secretaria Adjunta de Agricultura Familiar, realizar Chamada Pública para aquisição de gêneros 
alimentícios, no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, de agricultores familiares e empreendedores familiares rurais enquadrados no Programa 
Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, destinados ao abastecimento alimentar municipal, no período de 12 de Novembro de 2014 
à 12 de Novembro de 2015. 
 
1. Objeto 
 O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios de agricultores familiares, para doação a pessoas e famílias em 
situação de vulnerabilidade social, atendidas pelo Programa de Aquisição de Alimentos – modalidade Compra com Doação Simultânea, conforme 
especificações dos gêneros alimentícios abaixo. 
 

ITEM 

Frutas 

Hortaliças 

Legumes e Tubérculos 

Grãos 

Ovo caipira 

Produtos transformados 

 
2. Agricultores Familiares Elegíveis 
 2.1 Serão aceitas propostas de agricultores familiares enquadrados no PRONAF. 
 2.2 Em caso de insuficiência dos recursos financeiros disponíveis para aquisição de alimentos de todos os agricultores familiares proponentes,  
serão utilizados os critérios de priorização especificados neste edital. 
 
3. Prazo para Apresentação de Propostas 
 Os agricultores individuais deverão apresentar a documentação para habilitação até o dia 30 de Janeiro de 2015, até as 17 horas, na 
Secretaria de Agricultura Familiar de Montes Claros no Setor do PAA, situada à Avenida Carlos Paulino Cardoso, 401 – Vila Exposição. 
 
4. Documentos de Habilitação a serem apresentados p elos candidatos Agricultor individual  
 4.1 Os documentos de habilitação para o agricultor familiar individual deverão ser entregues em um único envelope, que deverá conter, sob 
pena de inabilitação: 
a) Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
b) Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF) ou extrato da DAP; 
c) Proposta de Fornecimento de Alimentos para Grupo Formal, conforme modelo do Anexo I deste Edital. 
 
5. Critérios de Priorização dos Agricultores Famili ares 
 5.1 Serão utilizados os seguintes critérios de priorização para elaboração da lista classificatória das organizações de agricultores familiares, 
aptos a fornecerem produtos ao PAA: 
 

Item  Critério  Elementos  de 
Pontuação 

Grupos Especiais* Agricultor Familiar pertencente a Grupo Especial  10 

Continuidade Agricultor Familiar que participou ou participa do PAA Municipal 9 

Grupo “B” do PRONAF Agricultores Familiares pertencentes ao Grupo “B” do PRONAF. 8 

Gênero  Mulheres trabalhadoras rurais pronafianas 7 

Produtores orgânicos ou  
agroecológicos 

Produtores orgânicos ou agroecológicos 6 

*Entende-se como Grupo Especial os agricultores familiares pronafianos definidos de acordo com a Portaria MDA nº111, de 20/11/03, quais sejam: 
quilombolas, comunidades indígenas, agroextrativistas,  ribeirinhos e atingidos por barragens, além dos assentados e pré-assentados. 
 
 5.3 Os agricultores familiares selecionados serão aqueles que tiverem maior pontuação, as quais poderão ser inseridos no projeto de Aquisição 
e Distribuição de Alimentos original ou na lista do Cadastro de Reserva do PAA. 
 
6. Local e periodicidade de entrega dos produtos 
 6.1 Os gêneros alimentícios deverão ser entregues na Central de Recebimento e Distribuição de Alimentos do PAA - CEANORTE situada na 
Avenida Leonel Beirão de Jesus, S/N – Vila Telma, semanalmente, a partir do início até o término dos processos de aquisição e distribuição, na qual o 
agente público no município atestará o seu recebimento. 
 
7. Pagamento 
 7.1 O pagamento será realizado no prazo de até 15 dias após o recebimento da documentação necessária. 
 
8. Disposições  Gerais  
 8.1 Informações sobre esta Chamada Pública poderão ser obtidas na Secretaria Municipal de Agricultura Familiar no horário de 08 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira. 
 8.2 O limite individual de venda do Agricultor Familiar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), por
DAP por ano civil; 
 8.3 A definição dos produtos, volumes e preços dos alimentos adquiridos dos agricultores familiares serão pactuados na Proposta de
Participação a ser elaborada, quando da conclusão do processo de seleção. 
 8.4 Todos os agricultores individuais que apresentarem propostas a este Edital, com a documentação requerida em anexo, poderão fornecer
produtos ao PAA, respeitada a ordem de prioridade indicada nos critérios de priorização dos agricultores. 
 

Montes Claros/MG, aos 20 dias do mês de Janeiro de 2015. 
 
 

_________________________________________  
Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito de Montes Claros 

PORTARIA N º 03/15, DE 20 DE JANEIRO DE
2015.

ACRESCENTA MEMBROS À COMISSÃO
CRIADA PELA PORTARIA N.º 01/15

A Sra. Secretária de Saúde 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 – Ficam os abaixo momeados acrescidos
como membros na Comissão de
Acompanhamento do Chamamento nº 11/2014
para contratação de pessoas jurídicas
interessadas em prestar os Serviços de Média e
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar aos
usuários do Sistema Único de Saúde-SUS, criada
pela Portaria n.º 01/15:

 -   Rassinou Dias Quitério-Vigilância Sanitária
-  José Osmando Mendes de Aquino-Vigilância
Sanitária

Art. 2º - Revogando as disposições em contrário
esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros (MG), 20 de janeiro de 2015.
Ana Paula de Oliveira Nascimento

Secretária Municipal de Saúde



2 - SÁBADO, 24  DE JANEIRO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

DECRETO Nº 3.246 DE 20 DE JANEIRO DE 2014

Declara de utilidade pública, para fins de instituir
servidão administrativa, o imóvel urbano que especifica
e dá outras providências.

O Prefeito Municipal  de Montes Claros – Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais e nos termos
do art. 71, inciso VI  e do art. 99, inciso I,  letra “ e”
da Lei Orgânica Municipal,  c/c art. 2º, do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública,
para f ins de instituição de servidão
administrativa e perfuração de poço tubular ,
uma área de 100,00m² (cem metros quadrados),
localizada numa p arte de terras situada na
Fazenda Açougue e Riacho do Fogo, neste
Município de Montes Claros, com os seguintes
limites e descrições: “Inicia-se a descrição deste
perímetro no vértice 1,  de coordenadas
E=639013 m e S=8148621 m, situado no limite
das terras de propriedade de Oliveiro Batista
de Oliveira , Neivo Alencar Mendes e Genildo
Soares de Oliveira  ,até a Coordenada
E=639013 m e S=8148611 m vértice 2; deste,
deflete a direita e segue uma distância de
10,00m com mesmo limitante até vértice 3
E=639003 m e S=8148611 m; deste, deflete
novamente a direita com mesmo limitante e
segue numa distância de 10,00m até o vértice
4, coordenadas E=639003 m e S=8148621 m;
deste, deflete novamente a direita e segue uma
distância de 10,00m até ponto inicial desta
descrição. Sendo assim a área descrita de
forma quadrada perfaz uma área de 100,00m².
Todas as coordenadas aqui descritas estão
georreferenciada ao Sistema WGS-84 e
encontram-se representadas no Sistema UTM,
referenciadas ao Meridiano Central nº
45°00’00.00000"° Wgr . Todos os azimutes e
distâncias, área e perímetro foram calculados
no plano de projeção UTM.”

Art. 2º - O imóvel descrito no artigo anterior, de
propriedade presumida de Oliveiro Batist a de
Oliveira, inscrito no CPF sob o número
219.195.346-87; Neivo Alencar Mendes
inscrito no CPF sob o número 887.621.906-44;
e Genildo Soares de Oliveira, inscrito no CPF
sob o número 667.010.826-53 , destina-se à
instituição de servidão administrativa com a
finalidade de perfuração e inst alação de poço
tubular, ficando declarada a urgência deste Decreto.

Art. 3º – Fica a Procuradoria Geral do Município
autorizada a proceder , por via amigável ou
judicial, mediante prévia avaliação, todos os
atos necessários à efetivação do presente
Decreto.

Art. 4º – As despesas decorrentes deste decreto
correrão à conta própria,  prevista no orçamento
municipal vigente.

Art. 5º – Revogadas as disposições em contrário, este
decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Montes Claros (MG), 20 de janeiro de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSITO E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS -

MCTRANS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO

PRESENCIAL Nº 038/14 - Processo Nº 096/14
OBJETO: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO

DE FAIXAS DE PANO.
Dia da Licit ação:  06/02/2015 - Horário:  09:00
horas
Local:  Sala de reuniões da MCTrans, na Praça
Presidente Tancredo Neves, sem número,
Terminal Rodoviário, Bairro Canelas, Montes
Claros, MG.
O Edital estará disponível na Diretoria
Administrativa e Financeira ou nos sites
www.montesclaros.mg.gov.br e
www.mctransonline.com.br.
Montes Claros, 22 de janeiro de 2015.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

MCTransPORTARIA N° 01/2015– CG - COR

A Controladoria Geral de Montes Claros – MG, na
pessoa do controlador geral, no uso de suas
atribuições, principalmente no que condiz com o
Decreto n° 2.987/2013, art. 2°, bem como com o
artigo 18, inciso VII da Lei Complementar 40/2012,
considerando o teor do Memo 472/2014/NAA/SSU-
SMLS, datado do dia 17 de setembro de 2014 e
do Memo 624/2014, da lavra da Secretária
Municipal de Saúde, Ana Paula de Oliveira
Nascimento, datado do dia 10 de novembro de
2014, do solicitando providências diante de suposta
conduta irregular, cometida pelo servidor Carlos
Roberto Santos , Fiscal Municipal, matrícula 358-
1/01, a saber adulteração de Declaração de
atendimento/comparecimento a Posto de Saúde,
com fins de elidir faltas injustificadas; considerando
o teor do Memorando nº. 0016/2015-SSA/SSU-
SMLS, datado de 08 de janeiro de 2015, da lavra
do Sr. Secretário Adjunto de Serviços Urbanos,
Fabiano de Oliveira, dando conta de que o mesmo
Servidor, embora advertido verbalmente, “não
consegue atingir as metas determinadas pelo
setor” e que não cumpre sua jornada de trabalho,

RESOLVE:

Art. 1º Determinar a instauração do Processo
Administrativo Disciplinar (PAD) nº 01/15 , para
apuração de possível prática de transgressões
disciplinares pelo alegado descumprimento do
previsto nos incisos III, IX e X do artigo 131 e pela
alegada infringência ao disposto no artigo 146,
inciso IV, ambos da Lei nº. 3.175/2003.
Art. 2º Nomear Comissão Julgadora de Processo
Administrativo Disciplinar 01/15, composta pelos
seguintes servidores: GERALDO ANTONIO DIAS
GUIMARÃES, Corregedor Municipal, matrícula
76510-4/1, ELOYDA RODRIGUES DA SILVEIRA
PIMENTA, assistente executivo, efetiva, matrícula
5029-1 e BIANCA  RIBEIRO HONORATO,
assistente de comunicação, matrícula 754803-1,
sob a presidência do primeiro, destinada a apurar
as irregularidades no processo em epígrafe, bem
como, apurar os fatos, ações e omissões que
porventura venham a surgir no curso de seus
trabalhos.
Art. 3º  Fica estabelecido o prazo de 90 (noventa)
dias para a conclusão dos trabalhos, admitidas
prorrogações conforme determinação legal.

Montes Claros, 19 de janeiro de 2015
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral
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