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Aviso de Licit ação
PREFEITURA MUNICIPAL DE

MONTES CLAROS

Processo Licit atório nº: 0107/2015
Tomada de Preços nº: 001/2015

OBJETO: Contratação de Empresa
especializada para construção de Pista de
Skate no Município de Montes Claros-MG
Data da sessão: 06/08/2015
Entrega de envelopes: até ás 09h30min do
dia 06/08/2015
Abertura dos envelopes: às 10h30min do dia
06/08/2015
Local: Sala Central da Comissão Permanente
de Licitações e Julgamento, situada na Av. Cula
Mangabeira 211-Bairro Centro – Montes Claros-
MG. O Edital estará disponível a partir do dia 15/
07/2015 poderá ser retirado de forma gratuita no
site da Prefeitura de Montes Claros no endereço
http://www.montesclaros.mg.gov.br/
central_compras

Montes Claros, 14 de julho de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação e Julgamento

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 074/2015 – ADITAMENTO E
CONTRATO

A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
torna público o Termo Aditamento e contrato
referente aos Processos abaixo:

TERMO DE ADITAMENTO

Contrato nº P0015414 – Processo nº 00154/2014
– Dispensa 0044/2014 –  LOCAÇÃO DE IMÓVEL
, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO
MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL ANA LÚCIA
MOTA (CEMEI DO CARMELO). LOCADOR:
LAURINÉIA FERNANDES SANTOS - 098.203.156-
46. Primeiro T ermo de Adit amento . CLÁUSULA
SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:  O prazo para a
locação, previsto na Cláusula Segunda do contrato
inicial, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses ,
a partir de 24.04.2015 com término previsto para
23.04.2016. Os valores previstos na Cláusula
Terceira, de acordo com IGP-M datado de abril/
2015, sofrerão reajuste de 3,15%, passando o valor
global da locação a R$11.213,56 (onze mil,
duzentos e treze reais e cinquent a e seis
cent avos) . Firmado em 22 de abril de 2015.

Contrato nº P018214– Processo nº 00182/2014
– Dispensa 0052/2014 –  Locação de imóvel para
funcionamento do Centro de Referencia
Especializado de Assistencia Social – CRAS, no
bairro Major Prates em Montes Claros. LOCADOR:
Decivaldo Pereira da Cruz - 797.720.056-20.
Primeiro T ermo de Adit amento . CLÁUSULA
SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:  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 ,
contados a partir de 19.05.2015 à 18.05.2016. O
valor global, previstos na Cláusula Terceira do
Contrato Inicial, será aditado no valor de R$
22.365,54 (vinte e dois mil, trezentos e sessenta e
cinco reais e cinquenta e quatro centavos),
conforme Justificativa. Firmado em 18 de maio de
2015.

CONTRATO

Contrato nº P22915 - Processo nº 229/2015 –
Inexigibilidade nº 032/2015 – Objeto: Contratação
de Show Musical de “KAIO MARQUES E NATALY”,
no dia 26 de junho de 2015, dentro do evento da
“Iauguração de Pavimentação Asfáltica do bairro

Nossa Senhora das Graças”. Contrat ado :  JOÃO
MARQUES DE ALMEIDA – ME.  Valor total: R$
3.000,00 (três mil reais) . Vigência: 30 (trinta) dias,
contados da data da assinatura do contrato.
Contrato firmado em 23 de julho de 2015.

Contrato nº P23815- Processo nº 238/2015 –
Inexigibi l idade nº 034/2015 – Objeto:
Contratação de Show Musical do cantor “PADRE
JAIRO SILVA”, no dia 03 de julho de 2015, dentro
da programação do “Aniversário de Montes Claros
MG”, no parque de exposição João Alencar
Athayde. Contratado: RILDO ARAUJO SANTOS
– EIRELI – ME. Valor total: R$ 3.500,00 (três mil
e quinhentos reais). Vigência: 30 (trinta) dias,
contados da data da assinatura do contrato.
Contrato assinado em 01 de julho de 2015.

Contrato nº P221 15- Processo nº 221/2015 –
Dispensa de Licit ação nº 069/2015 – Objeto:
Locação de imóvel, para funcionamento do CEMEI
Nova Vida no bairro Santos Reis. Locador:
IGREJA DE DEUS AVIVAMENTO BÍBLICO –
CNPJ 18.642.447/0001-20. Valor total: R$
12.000,00 (doze mil reais).  Vigência: 12 (doze)
meses, contados da data da assinatura do
contrato. Contrato assinado em 24 de junho de
2015.

Contrato nº P23315 - Processo nº 233/2015 –
Dispensa de Licit ação nº 072/2015 – Objeto:
Locação de imóvel, para funcionamento da
Estratégia de Saúde da Família (ESF) Alcides
Rabelo Locador:  JOAO VICTOR DE OLIVEIRA
E SOUZA - 098.485.956-00. Valor total: R$
15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura do contrato. Contrato assinado em 30
de junho de 2015.

Montes Claros (MG), 14 de julho de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licit ações e Julgamento

PROTOCOLO DE INTENÇÕES

Protocolo de Intenções que, entre si, celebram
o Município de Montes Claros e o Banco do
Brasil S.A., com o objetivo de est abelecer
parceria volt ada ao desenvolvimento
socioeconômico do Município e à modernização
da Gestão Pública.

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS , doravante
denominado MUNICÍPIO, inscrito no CNPJ sob o
nº 22.678.874/0001-35, neste ato representado pelo
seu Prefeito, o Sr. Ruy Adriano Borges Muniz,  e
o  BANCO DO BRASIL S.A., doravante
denominado BANCO , empresa de economia mista,
com sede em Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o
nº 00.000.000/0001-91, neste ato, representado
pelo seu Gerente de Agência, o Sr. Antonio
Marcos de Oliveira ,

considerando que:

a) as ações institucionais dos partícipes
deste instrumento têm como premissa
estabelecer pontos de convergências e
maior sinergia entre as partes em prol
do desenvolvimento de ações conjuntas
de fomento do desenvolvimento do
MUNICÍPIO;

b) as ações do BANCO  estão em
consonância com os programas,
políticas públicas, projetos e ações do
Governo Federal;

c) as ações do MUNICÍPIO buscam o
desenvolvimento econômico local, a
geração de trabalho e renda, a redução
da pobreza e da desigualdade social, o
bem estar da população, a
sustentabilidade, a modernização da
administração pública, entre outras;

R E S O L V E M celebrar o presente PROTOCOLO
DE INTENÇÕES,  doravante denominado
simplesmente PROTOCOLO , propondo ações
conjuntas no MUNICÍPIO, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

CLÁUSULA  PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES tem por
objetivo envidar esforços para desenvolver
parcerias, mediante a celebração de instrumentos
jurídicos específicos, visando a disseminação e a
implementação de ações, atividades, eventos,
programas, políticas públicas e projetos que
promovam a modernização da gestão municipal
com foco no desenvolvimento socioeconômico e
sustentável do MUNICÍPIO.

Parágrafo Único  – Os procedimentos necessários
ao estabelecimento desta parceria deverão incluir
os seguintes aspectos:

a) identif icação das ações a serem
desenvolvidas;

b) definição da forma de apoio que cada
partícipe deste instrumento vai prestar,

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0069/2015
PROCESSO Nº. 0174/2015
OBJETO: Registro de preços para futura e
eventual contratação de empresa especializada
para prestação de serviços continuados de
manutenção de veículos e máquinas, por
demanda, com fornecimento de peças e
acessórios originais para atender a demanda
dos veículos da Prefeitura Municipal de Montes
Claros.
Dia da Licit ação: 30/07/2015 - 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 .

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0092/2015
PROCESSO Nº. 0215/2015
OBJET O: Registro de preços para futura e
eventual aquisição de tintas e material para
pintura para atender a demanda do município de
Montes Claros.
Dia da Licit ação: 29/07/2015 - 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, 15 de julho de 2015

Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a
Pregoeiro

no sentido de alcançar os objetivos
deste PROTOCOLO;

c) indicação de representantes para a
elaboração e a coordenação, no
âmbito de cada instituição, dos
trabalhos a serem realizados em
conjunto, que estabelecerão, de
comum acordo, as orientações, os
critérios, as metas e os cronogramas
para as ações, atividades, eventos,
programas, polít icas e projetos
provenientes deste PROTOCOLO.

CLÁUSULA  SEGUNDA – DAS AÇÕES A SEREM
APOIADAS

Cada iniciativa, a ser aprovada em conjunto pelos
partícipes, deverá contemplar ações, atividades,
eventos, programas, políticas e projetos de forma
sistemática e planejada para serem executadas
em conjunto, abrangendo aspectos econômicos,
sociais, ambientais e culturais.

Parágrafo Primeiro  – Das ações a serem
apoiadas, serão priorizadas aquelas que
estabeleçam pontos de convergências com os
projetos, atividades, eventos, programas e políticas
priorizadas pelo MUNICÍPIO, em sua proposta de
planejamento para o desenvolvimento
socioeconômico local.

Parágrafo Segundo  – Com vistas ao início do
planejamento das ações a serem desenvolvidas,
os partícipes estabelecem as seguintes intenções
de negócios, que tem por objetivo:

a) Desenvolver projetos de
investimentos, apoiados pelo BNDES,
voltados à melhoria da eficiência,
qualidade e transparência da gestão
pública, e que promovam a
modernização da gestão das
Administrações: Geral, Financeira e
Patrimonial, da Saúde, da Educação
e/ou Tributária.

b) Criar mecanismos que melhorem a
arrecadação de receitas do Município
com serviços de Arrecadação,
Arrecadação Dívida Ativa, Pagamento
a Servidores, Recadastramento de
Servidores etc.

c) Promover ações que visem
impulsionar o desenvolvimento
socioeconômico do Município, tais
como: Desenvolvimento Sustentável,
Micro Crédito Produtivo Orientado etc.

Parágrafo T erceiro  – As ações, atividades,
eventos, programas, políticas públicas e projetos
que advirem deste PROTOCOLO DE INTENÇÕES
deverão ser formalizadas por meio de acordos de
cooperação técnica.

CLÁUSULA  TERCEIRA – DA PARTICIPAÇÃO DE
TERCEIROS

A participação de outras empresas, organizações,
instituições, associações, órgãos e entidades, de
forma a viabil izar a realização das ações
necessárias à consecução do objetivo deste
PROTOCOLO, será permitida, de comum acordo
entre os partícipes deste instrumento.

Parágrafo Único  – Os partícipes poderão
desenvolver ações conjuntas e/ou isoladas que
visem à adesão de outras empresas,
organizações, instituições, associações, órgãos e
entidades para o aperfeiçoamento e o
fortalecimento deste PROTOCOLO.

CLÁUSULA  QUARTA – DAS ATRIBUIÇÕES

Cabe a cada partícipe assegurar os recursos
humanos, financeiros e logísticos previstos em
cada iniciativa conjunta estabelecida na cláusula
segunda, em conformidade com as suas normas,
regulamentos, leis e políticas operacionais
internas.

CLÁUSULA  QUINTA – DE OUTROS
INSTRUMENTOS
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Para a concretização dos objetivos propostos neste
PROTOCOLO e após definidas as ações e as
iniciativas conjuntas, à medida que se fizerem
necessárias, serão celebrados convênios, termos
de compromissos e/ou contratos específicos,
determinando o âmbito de atuação de cada uma
das partes.

Parágrafo Único – As ações que prevejam a
disponibilização de linhas de crédito e a liberação
de recursos serão formalizadas por meio de
instrumento jurídico específico com o beneficiário,
estando sujeitas às disponibilidades orçamentárias
e financeiras e das fontes de recursos a serem
utilizadas pelo BANCO , de acordo com a política
de concessão de crédito e com as regras dos
produtos e serviços específicos do BANCO , bem
como de acordo com as regras, regulamentos, leis,
decretos, circulares, diretrizes e determinações a
que o BANCO e/ou beneficiário e/ou tomador do
crédito devam se submeter.

CLÁUSULA  SEXTA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos, assim como as dúvidas
surgidas em decorrência da operacionalização do
presente PROTOCOLO, serão resolvidos mediante
acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DAS
ALTERAÇÕES

O presente PROTOCOLO vigorará por 4 (quatro)
anos, a contar da data de sua assinatura, podendo,
sempre que necessário, suas cláusulas serem
aditadas, modificadas ou suprimidas, mediante
Termo Aditivo firmado pelos partícipes deste, o qual
integrará o presente instrumento como um todo
único e indivisível.

CLÁUSULA  OITAVA – DA RESCISÃO

Os partícipes poderão denunciar ou rescindir,
unilateralmente, o presente PROTOCOLO, face à
superveniência de norma legal ou ato
administrativo, mediante notificação escrita, com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data
definida para a interrupção das ações, atividades,
eventos, programas, políticas e projetos inerentes
ao objeto deste PROTOCOLO, responsabilizando-
se cada partícipe pelos respectivos ônus
decorrentes dos compromissos assumidos em
decorrência deste Instrumento.

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO providenciará a publicação do
extrato do presente PROTOCOLO, na imprensa
oficial, no prazo de 20 (vinte) dias, contados da
data de sua celebração.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Para dirimir as questões decorrentes deste
PROTOCOLO DE INTENÇÕES, que não possam
ser solucionadas pela via administrativa, os
partícipes elegem o Foro da Comarca de Montes
Claros, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por se acharem de acordo, os partícipes deste
firmam o presente PROTOCOLO, em 02 (duas)
vias de igual teor, na presença das testemunhas,
ao final assinaladas, para que se produzam seus
efeitos jurídicos e legais.

Montes Claros, 25 de Maio de 2015

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS

______________________________
Ruy Adriano Borges MunizPrefeito

BANCO DO BRASIL S/A 
_______________________________
Antonio Marcos de OliveiraGerente Geral

Testemunhas :

_______________________________
Nome:

CPF:

RG:

_______________________________
Nome:

CPF:

RG:

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 015/15 - Processo Nº 043/15

OBJET O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  PARA  A REFORMA E
EXPANSÃO DA SINALIZAÇÃO EST ATIGRÁFICA
VERTICAL INDICATIVA/TURÍSTICA, da cidade de
Montes Claros – MG .

Dia da Licit ação:  29/07/2015 - 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 - MG, 13 de julho de 2015.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

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

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 00153/15 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 016/2015.
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, sob o regime de execução direta por preço global.

FUNDMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA
COM VESTIÁRIO NA ESCOLA MUNICIPAL EGÍDIO CORDEIRO AQUINO.

Aos 13 (treze) dias do mês de julho 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 10h00min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015. A
Senhora Presidente em exercício da Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, Nilma Silva
Antunes, adotou os seguintes procedimentos: 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, Diosmar Soares da Silva- Membro da C.P.L.J, Alisson Gusmão Cordeiro- Engenheiro Civil e
Erika Soares de Souza Ruas- Engenheira Civil da Secretaria Municipal de Educação. Dando início ao
certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou os envelopes 01-
habilitação e 02- proposta de preços das seguintes empresas participantes no certame: Comercial
Medeiros Quintino Eireli , representada neste ato pelo Senhor Rodrigo Guimarães Barros, portador do
CPF nº 069.385.336-01; Construtora V ale Eireli , representada pelo senhor Marcos Marlon Silva, portador
do CPF nº 014.059.696-23, Inove Construções VZP  Ltda, tendo como representante legal o Senhor
Lúcio Marques de Oliveira, portador do CPF nº 311.214.466-04; Linea Empreendimentos Lt da - Me, não
houve representante legal no certame e TFF Construções e Mont agens Lt da, tendo como representante
legal o senhor: Thiago Gomes de Melo, portador do CPF nº 038.342.106-33. Iniciados os trabalhos, a Sra.
Presidente repassou os envelopes de habilitação e propostas de preços devidamente lacrados para que
toda a Comissão de Licitação e Julgamento e demais presentes rubricassem os mesmos. Foram abertos
os envelopes de nº 01- habilitação das empresas acima citadas e rubricados pelos licitantes e demais
presentes. A Senhora Presidente suspendeu a sessão para analise detalhada de todos os documentos,
com retorno às 15h30min deste mesmo dia. Dando prosseguimento ao certame às 15h40min, não estiveram
presentes na sessão os senhores Lúcio Marques de Oliveira representante da empresa Inove Construções
VZP Ltda e Thiago Gomes de Melo representante da empresa TFF Construções e Mont agens Lt da.
Após confirmação de autenticidade dos documentos via internet e detalhada análise de todos os
documentos, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apurou-se o seguinte resultado: as
empresas; Comercial Medeiros Quintino Eireli, Construtora V ale Eirele, Linea Empreendimentos
Ltda - Me e TFF Construções e Mont agens Lt da atenderam todas as exigências do edital ficando assim
habilit adas para a próxima fase; a empresa Inove Construções VZP  Ltda foi inabilit ada por não
apresentar o documento original que se refere ao Balanço Patrimonial da Empresa para autenticação do
mesmo e por não atender o item 13.4.2.5 - Atestado de execução de armação em aço, na quantidade
exigida no edital. Fica determinado um prazo de 05 (cinco) dias úteis para recurso conforme determina o
art. 109, inciso I, “a” da Lei nº 8.666/93. Os envelopes contendo as propostas de preços das empresas
habilitadas ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos, inclusive o da
empresa inabilitada. A presente 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 13 (treze) dias do mês de julho do
ano de 2015.

_____________________
Nilma Silva Antunes
Presidente – CPLJ

____________________
Karen Daniela Magalhães de Castro
Secretária - CPLJ

______________________________
Diosmar Soares da Silva
Membro C.P.L.J

Secretaria Municipal de Educação:

______________________________________
Alisson Gusmão Cordeiro
Engenheiro Civil

____________________________
Erika Soares de Souza Ruas
Engenharia Civil

LICITANTES:

____________________________________
Comercial Medeiros Quintino Eireli
Rodrigo Guimarães Barros
CPF nº 069.385.336-01

__________________________________
Construtora V ale Eirele
Marcos Marlon Silva
CPF nº 014.059.696-23
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