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Município de Montes Claros – MG
Procuradoria  Geral

DECRETO Nº 3.293, 26 DE MAIO DE 2015

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

O Prefeito Municip al 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 Municip al, c/c art. 2º,
do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1º – Fica declarado de utilidade pública, p ara
fins de desapropriação, por via amigável ou
judicial, o imóvel constituído do Lote 24, da
quadra, 70, do bairro Major Prates, com área
tot al de 600,00 m² (seiscentos metros
quadrados), com os seguintes l imites e
descrições: “Partindo do cruzamento da Rua
Neco Santa Maria (Antiga Rua 05) com a Rua
José Cordeiro Bastos (antiga rua 13), segue pela
Rua José Cordeiro Bastos (antiga rua 13) na
distância de 91,32 metros até o ponto inicial
desta descrição, situado no limite da Rua 13 e o
lote 24; deste, deflete-se à direita e segue
limitando com o lote 25 na distância de 36,00
metros ate o vértice 02, situado no limite do lote
25 e parte do lote 23; daí, deflete à esquerda e
segue limitando com parte do lote 23 na
distância de 15,30 metros, até o vértice 03,
situado no limite de parte do lote 23 e área
pública; daí, deflete à esquerda e segue
limitando com área pública na distância de 36,70
metros até o vértice 04, situado no limite da área
pública e a Rua José Cordeiro Bastos (antiga
rua 13); daí, deflete à esquerda e segue limitando
com a Rua 13 na distância de 18,06 metros até
o vértice o ponto inicial desta descrição,
perfazendo assim uma área de 600,00 m²”.
Art. 2º - O imóvel descrito no artigo anterior ,
pertencente a JOSÉ TRINDADE VERSIANI
NETO, destina-se à implant ação de via de
acesso, com toda a necessária infraestrutura,
f icando declarada a urgência da
desapropriação.
Art. 3º – Fica a Procuradoria Geral do Município
autorizada a proceder , por via amigável ou
judicial, mediante prévia avaliação, a
desapropriação previst a neste Decreto.

Art. 4º – As despesas decorrentes deste decreto
correrão à cont a própria, previst a no orçamento
municip al vigente.
Art. 5º – Revogadas as disposições em
contrário, este decreto entra em vigor na dat a
de sua publicação.

Montes Claros, 26 de maio de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.298, de 29 de maio de 2015.

ALTERA O ART. 6º DO DECRETO Nº 2.280, DE
25 DE SETEMBRO DE 2.006.

O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso de
suas atribuições legais, e nos termos dos arts. 71,
inciso VI, e 99, inciso I da Lei Orgânica Municipal
e demais disposições legais;

DECRETA:

Art. 1º – O art. 6º do Decreto nº 2.280, de 25 de
setembro de 2.006, passa a vigorar acrescido do
inciso III, com a seguinte redação:
“Art. 6º. …
I - (…)
II - (...)
III – No caso de usuários credenciados que
realizem o tratamento contínuo de hemodiálise, o
agendamento poderá ser marcado em um único
momento, prevendo a programação para um
período de até 06 (seis) meses.”
Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário e produzindo seus efeitos a partir 01 de
junho de 2015.

Município de Montes Claros, 29 de maio de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.302, de 02 de junho de 2015

AUTORIZA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO
NOS TERMOS DO DECRETO N. 2.839/11

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais, nos termos dos arts. 71, inciso
VI e 99, inciso I, da Lei Orgânica Municipal,

DECRETA:

Art. 1º – Fica concedido adiantamento de
numerário no valor mensal de R$ 1.000,00 (um
mil reais), a ser liberado ao Diretor Administrativo
da Secretaria Municipal Planejamento e Gestão,
objetivando o custeio de pequenas despesas na
Gerência de Transportes.
Art. 2º  – O adiantamento de numerário autorizado
pelo presente decreto deverá obedecer as regras
e procedimentos constantes no Decreto n. 2.839
de 26 de agosto de 2.011.
Art. 3º – O presente Decreto entra em vigor na
data de sua publicação, revogando as disposições
em contrário.

Município de Montes Claros, 02 de junho de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI Nº 4.777, DE 11 DE JUNHO DE 2015.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A REPASSAR RECURSOS

FINANCEIROS E FIRMAR CONVÊNIO COM A
FUNDAÇÃO CULTURAL “MARINA  LORENZO

FERNÂNDEZ”, 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 -  Fica o poder Executivo Municipal, através
da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e
Cultura, autorizado a firmar convênio e repassar
recursos financeiros à Fundação Cultural “Marina
Lorenzo Fernândez”, na importância total de
R$32.000,00 (trinta e dois mil reais), visando
colaborar com a realização da Ópera
“CAVALLERIA RUSTICANA”, por ocasião das
comemorações dos 240 anos da PMMG.
Parágrafo único –  O repasse em espécie de que
trata o caput deste artigo será feito em uma única
parcela no mês de maio de 2.015.
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei
correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:
Dotação:  02.05.01 – 13.392.0019.4003 - 335041
Valor: R$32.000,00 (trinta e dois mil reais);
Art. 3º –  Para atender o disposto no art. 1º, fica o
Poder executivo autorizado a Suplementar a
referida dotação orçamentária no valor de R$
12.000,00 (Doze mil reais):
Parágrafo Único : Para atender ao crédito
especificado no caput, fica o Poder Executivo
autorizado a anular o valor de R$ 12.000,00 (Doze
mil reais) na seguinte dotação orçamentária:
02.05.01 – 13.392.0020.1.018 - 339039
Art. 4º –   A Fundação Cultural “Marina Lorenzo
Fernândez” deverá apresentar a prestação de
contas da aplicação dos recursos orçamentários
cedidos pelo município.
Parágrafo único. A Fundação deverá, também,
registrar o apoio da Prefeitura  em todas as peças
publicitárias do evento.
Art. 5º -  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

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

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

                           Av. Cula Mangabeira, 211 –
Montes Claros – MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.778, DE 11 DE JUNHO DE 2015.

INSTITUI O AUXÍLIO-TRANSPORTE NO ÂMBIT O
DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, DISPÕE
SOBRE O SEU PAGAMENTO, 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 -  Fica instituído, no âmbito do Município de
Montes Claros, o Auxílio-Transporte, a ser
concedido aos servidores públicos municipais.
§ 1º. O Auxílio-Transporte, poderá ser pago em
pecúnia ou disponibilizado mediante crédito no
cartão SIMCARD VALE TRANSPORTE aos
servidores municipais.
§ 2º. O Auxílio-Transporte constitui benefício de
natureza indenizatória, destinado ao custeio parcial
das despesas efetivas realizadas pelos servidores
municipais com o transporte coletivo municipal, no
deslocamento “residência-trabalho” e vice-versa.
§ 3º. O Auxílio-Transporte é devido para 02 (dois)
deslocamentos diários, sendo que, na ocorrência
de acumulação lícita de cargos, poderá o servidor
optar pelo recebimento do benefício para o
deslocamento “trabalho-trabalho” em substituição
ao percurso “residência-trabalho”.
§ 4º. Apenas aso servidores que estejam
efetivamente cumprindo jornada de trabalho de 8
(oito) horas diárias poderá ser concedido o Auxílio-
Transporte para os deslocamentos em intervalos
para repouso ou alimentação durante a jornada de
trabalho, limitados a 04 (quatro) deslocamentos
diários.
Art. 2º –  O valor mensal do Auxílio-Transporte
corresponderá à diferença entre o total das
despesas efetivas com os deslocamento do
servidor, na forma do artigo 1º desta lei, e a parcela
equivalente a 6% (seis por cento) incidente sobre
o seu vencimento total, ou, nas hipóteses de
acumulação lícita de cargos ou funções, sobre a
soma dos respectivos vencimentos totais.

§ 1º. Não fará jus ao Auxílio-Transporte o servidor
que realizar despesas com transportes coletivos
cujo valor total seja igual ou inferior ao da parcela
resultante da aplicação do percentual previsto no
“caput” deste artigo.
§ 2º. O valor das despesas com transportes
coletivos será apurado mediante a multiplicação
do valor da despesa diária pela proporção de 22
(vinte e dois) dias mensais.
Art. 3º -   Em caso de pagamento em pecúnia, a
disponibilização do auxilio- transporte será
antecipado e efetuado via crédito em folha de
pagamento do beneficiário, no mês anterior ao da
utilização do transporte municipal, salvo nas
seguintes situações, quando se fará no mês
subsequente:
I - início do efetivo exercício do cargo ou função ou
reinício de exercício, decorrente de licenças ou
afastamentos legais;
II - alteração de tarifa de transporte coletivo,
endereço residencial, percurso ou meio de
transporte uti l izado, em relação à sua
complementação.
Parágrafo único.  Os descontos incidentes sobre
o Auxílio-Transporte, decorrentes de ocorrências
que vedem seu pagamento, serão processados no
mês subsequente.
Art. 4º -  Para fazer jus à concessão do Auxílio-
Transporte, o servidor deverá manifestar sua opção
por escrito, em requerimento padronizado, a ser
distribuído a todas as Unidades, do qual
obrigatoriamente constará:
I - o endereço residencial do servidor, devidamente
comprovado;
II – a jornada de trabalho diária;
III – o percurso diário;
IV - o meio de transporte necessário ao
deslocamento “residência-trabalho” e vice-versa,
bem como “trabalho-trabalho”, nos casos de
acumulação lícita de cargos ou funções públicas,
de que trata o parágrafo 3º, do Art. 1º desta lei.
§ 1º. A opção referida no “caput” deste artigo deverá
ser renovada pelo servidor sempre que ocorrerem
alterações das circunstâncias que fundamentaram
a concessão do benefício.
§ 2º. O servidor assume total responsabilidade
pelas informações constantes do Cadastro/Auxílio-
Transporte, devendo comunicar eventuais
alterações de endereço ou dos meios de transporte
utilizados, sob pena de incorrer nas penalidades
administrativas, cíveis e criminais cabíveis na
espécie.
Art. 5º - Fica vedada a concessão do Auxílio-
Transporte aos servidores que se encontrarem
afastados do exercício de seus cargos ou funções,
a qualquer título, inclusive em virtude de férias,
licenças, afastamentos diversos, faltas abonadas,
justificadas ou injustificadas.
§ 1º – Cabe à chefia imediata a responsabilidade
pelos apontamentos de licenças, afastamentos,
faltas, abonos e de outros eventos cujas
ocorrências justifiquem a não concessão do
benefício, nos temos do caput do presente Art.
§ 2º. Em se tratando de afastamento do servidor,
da Prefeitura para as Autarquias e vice-versa, bem
como de Entes do Município de Montes Claros, a
concessão do Auxílio-Transporte caberá ao órgão
no qual o servidor se encontre prestando serviços.
Art. 6º.  O pagamento indevido do Auxílio-
Transporte caracteriza falta grave, sujeitando o
servidor responsável pelo apontamento da
frequência ou a autoridade competente às
penalidades previstas em lei.
Art. 7º  A concessão do Auxílio-Transporte cessará:
I - por expressa desistência do servidor;
II - pela exoneração, dispensa, aposentadoria,
demissão, falecimento ou qualquer outro evento
que implique exclusão do servidor do serviço
público municipal;
III - pela cassação do benefício, quando forem
apuradas irregularidades praticadas pelo servidor.
Art. 8º. O Auxílio-Transporte instituído por esta lei:
I - não tem natureza salarial ou remuneratória;
II - não se incorpora à remuneração do servidor
para quaisquer efeitos;
III - não é considerado para efeito de cálculo do
13º (décimo terceiro) salário;
IV - não constitui base de cálculo de contribuição
previdenciária ou de assistência à saúde;
V - não configura rendimento tributável do servidor.
Art. 9º.  Ficam convalidados pela presente Lei todos
os atos praticados na vigência do Decreto
Municipal 1.994, de 20 de março de 2003, bem
como dos Decretos 3.165, de 23 de abril de 2014
e 3.198, de 17 de julho de 2014 que o alteraram.
Art. 10.  Ficam revogadas as disposições em
contrários, em especial os Decretos 1.994, de 20
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de março de 2003; 3.165, de 23 de abril de 2014 e
3.198, de 17 de julho de 2014.
Art. 11. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

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

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

                           Av. Cula Mangabeira, 211 –
Montes Claros – MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.774, 03 DE JUNHO DE 2015.

AUTORIZA A DESAFETAÇÃO E PERMUTA DE
ÁREA DO MUNICÍPIO, 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 1°-  Fica desafetada da categoria de área
institucional e incorporada na categoria dos bens
dominicais, a área de 1.800,00 m² (hum mil e
oitocentos metros quadrados), a ser desmembrada
de área maior, situada no cruzamento da rua 06
com a rua 07, do bairro Barcelona Park, com a
seguinte descrição:
“partindo do cruzamento da rua 12 com a rua 06,
segue no alinhamento desta última na distância de
22,05m até o ponto onde se inicia esta descrição.
Daí, deflete à esquerda e segue limitando com a
área B na distância de 33,60m até o terreno de
Luís de Paula Ferreira; daí, deflete à direita e, com
o mesmo limitante, segue na distância de 11,71m;
daí, deflete à esquerda e, ainda com o mesmo
limitante, segue na distância de 40,67m até a Rua
07; daí, deflete à direita e segue no alinhamento
da Rua 07 na distância de 38,95m até a Rua 06;
daí, deflete à direita e segue no alinhamento da
Rua 06 na distância de 54,69m até o ponto onde
se inicia esta descrição, perfazendo uma área de
1.800,00m².”

Art. 2°  - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar, pela forma hábil e mediante
avaliação anexa, o imóvel descrito no artigo
anterior com o imóvel dos proprietários Maria
Margarete de Castro Maia , inscrita no CPF sob o
nº 404.446.356-53; Maria Marlineth Ribeiro e
Rabelo , inscrita no CPF sob o nº 219.189.026-15;
Robson Ernany Castro Ribeiro , inscrito no CPF
sob o nº 219.236.806-25; Romerson Hermanny
de Castro Ribeiro , inscrito sob o nº 404.579.906-
00; e Ronalson Herlane Castro Ribeiro , inscrito
no CPF sob o nº 017.343.146-13, situado na rua
Justino Câmara, n° 1 14, esquina com rua Coronel
Celestino, Centro, perfazendo uma área total de
284,90 m² (duzentos e oitenta e quatro metros e
noventa centímetros quadrados),  contendo a
seguinte descrição:
“uma casa residencial situada na rua Justino
Câmara, esquina com rua Coronel celestino, de
02 (dois) pavimentos, divididos internamente em
03 (três) partes, com 22 (vinte e dois) cômodos,
sendo 14,00m de frente e 20,35m de fundo,
perfazendo uma área total de 284,90m²”.
Parágrafo único:  Em razão do condomínio
existente entre os proprietários descritos no caput
do presente artigo, cada um deles terá direito à
parcela de 20% (vinte por cento) do bem imóvel
permutado, constante no art.1º.
Art. 3°  - Todas as despesas e encargos quanto à
regularização da permuta autorizada por esta Lei,
inclusive tributos, taxas e emolumentos devidos,
correrão às expensas a cada uma das partes
permutantes, no que lhe couberem, também a
adoção das providências quanto à lavratura e
registro da respectiva escritura.
Art. 4º  –  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º  – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 03 de junho de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
                      Gabinete do Prefeito

                           Av. Cula Mangabeira, 211 –
Montes Claros – MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.775, 03 DE JUNHO DE 2015.

ALTERA O ARTIGO 4º DA LEI Nº 4.741, DE 29
DE DEZEMBRO DE 2014.

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 art. 4º da Lei 4.741, de 29 de dezembro
de 2014, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4 o- Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - utilizar os recursos vinculados à conta de
reserva de contingência, nas situações previstas
no artigo 5º.  Inciso III da LRF, e artigo 8º. da
Portaria Interministerial 163, de 04 de maio de
2001;
II - realizar abertura de créditos
suplementares, por conta do superávit financeiro
apurado em balanço patrimonial do exercício
anterior, na forma do artigo 43, inciso I da Lei 4320/
64;
III - realizar abertura de créditos suplementares
provenientes de excesso de arrecadação, quando
o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês
a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada
for efetivamente comprovada, considerando-se
ainda, a tendência do exercício, na forma do artigo
43 da Lei 4320/64;
IV - abrir no curso da execução do orçamento de
2015, créditos adicionais suplementares para cobrir
despesas vinculadas a fonte de recursos
específicos, cujo recebimento no exercício tenham
excedido a previsão de arrecadação e de
execução;
V - abrir no decorrer da execução orçamentária de
2015, suplementação orçamentária de no máximo
30% (trinta por cento) da despesa   Orçamentária
Fiscal e da Seguridade Social fixada por esta Lei;
VI - transpor, remanejar ou transferir, total ou
parcialmente recursos orçamentários de uma
mesma categoria de programação, nos termos do
inciso VI, artigo 167 da CF.
§ 1º. Os créditos adicionais de que tratam os incisos
do presente artigo poderão ocorrer de uma
categoria de programação para outra ou de um
órgão para outro, dentro da estrutura orçamentária..
§ 2º. Entende-se como categoria de programação,
de que trata o inciso VI deste artigo, despesas que
fazem parte da mesma classificação funcional
programática e que pertençam ao mesmo órgão e
unidade orçamentária.”
Art. 2º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.
Art. 3º  – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 03 de junho de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
                      Gabinete do Prefeito

                           Av. Cula Mangabeira, 211 –
Montes Claros – MG - CEP 39.401-002

LEI Nº 4.776, 03 DE JUNHO DE 2015.

AUTORIZA DOAÇÃO DE ÁREA  INSTITUCIONAL
DO MUNICÍPIO À UNIÃO PARA CONSTRUÇÃO
DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA, 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 legais, sanciona a seguinte
Lei:
Art. 1º –  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a efetuar a doação do imóvel com área
total de 1.072,50m² (um mil e setenta e dois  metros
e cinquenta centímetros quadrados), identificado
como o Lote 9A, da Quadra CA, do Loteamento
Ibituruna, nesta cidade, assim delimitado: “Partindo
do cruzamento da Avenida Major Alexandre
Rodrigues com a Avenida Valdomiro Marcondes
de Oliveira, segue no alinhamento dessa última na
distância de 45,50m até o ponto inicial desta
descrição. Deste, deflete à esquerda e segue
limitando com o Lote 09, na distância de 55,00m
até parte do Lote 10; daí, deflete à direita e segue
limitando com parte do Lote 10, na distância de
19,50m até o Lote 07; daí, deflete à direita se segue
limitando com o Lote 08, na distância de 55,00m
até a Avenida Valdomiro Marcondes de Oliveira;
daí, deflete à direita e segue limitando com essa
última Avenida, na distância de 19,50m até o ponto
inicial desta descrição”, à UNIÃO FEDERAL ,
destinando-se o referido imóvel à construção do
edifício-sede da Procuradoria da República no
Município de Montes Claros, com todas as suas
instalações, dependências e acessórios.
Art. 2º -  As edificações a serem feitas no imóvel,
pela donatária,  deverão ser iniciadas dentro do
prazo de 03 (três) anos e concluídas no prazo de
05 (cinco) anos contados da data de assinatura da
escritura pública de doação autorizada por esta Lei.
§ 1º – Dentro do prazo de início das obras a
donatária deverá ter todos os projetos referentes
às edificações que serão feitas no imóvel,
aprovados pelo Município, cuja elaboração e
execução deverá observar o mínimo de 50%
(cinquenta por cento) da área total doada para
edificações.
§ 2º – O Município poderá estabelecer, através de
convênios e/ou atos e termos adequados, outros
requisitos e condições para efetivação e
manutenção da doação autorizada por esta lei, bem

como desde logo imitir a donatária na posse do
imóvel.
§ 3º – O não cumprimento do disposto no presente
artigo, bem como de outros requisitos e condições
que vierem a ser estabelecidos pelo Município, ou
ainda a utilização do imóvel para finalidade diversa
do previsto, salvo ampliação e/ou modificação
expressamente autorizadas pelo doador, implicará
em automática reversão do imóvel ao patrimônio
do Município, independente de qualquer
indenização ou reembolso de dispêndios feitos pelo
donatário, inclusive por benfeitorias eventualmente
realizadas, as quais se incorporarão ao imóvel e,
em caso de reversão, passarão ao domínio do
Município.
§ 4º – O Município poderá, a seu critério e por
motivo justificado, alterar os prazos estabelecidos
neste artigo.
Art. 3º –  As providências para a lavratura e registro
de escritura pública de doação e outras medidas
pertinentes, que deverão ser adotadas no prazo
de até 180 (cento e oitenta) dias, f icarão
exclusivamente a cargo da donatária.
Parágrafo único -  Todas as despesas com a
regularização da doação autorizada por esta lei,
inclusive emolumentos, certidões e registros serão
de exclusiva responsabilidade da donatária
estabelecidos neste artigo.
Art. 4º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.
Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Montes Claros, 03 de junho de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

Controladoria Geral de Montes Claros
PORTARIA N° 62/2015– 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 a Lei de
n.° 3.175/03 (Est atuto do Servidor), considerando
o Memorando n° 60/2015/CCZ/SMS, da
Coordenação do Centro de Controle de Zoonoses,
que noticia o cometimento de transgressão
disciplinar pelo Servidor David  Santos Quitério ,
matrícula 72599-4/1.

RESOLVE:

Art.1º Determinar a INSTAURAÇÃO  de Processo
Administrativo Disciplinar  n.11/2015, para
apuração cabal dos fatos.
Art.2º Nomear Comissão Julgadora do Processo
Administrativo Disciplinar n. 11/15, composta pelos
seguintes servidores: GERALDO ANTONIO DIAS
GUIMARÃES , matrícula 76510-4/1, BIANCA
RIBEIRO HONORATO, assistente de
comunicação, matrícula 754803/1 e GRACIELY
SOUZA OLIVEIRA,  assistente administrativo,
matrícula 761540/1, 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, nos termos do artigo 172 da Lei Municipal
3.175/03, para a conclusão dos trabalhos,
admitidas prorrogações conforme determinação
legal.

Montes Claros, 11 de junho de 2015
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral

Controladoria Geral de Montes Claros
PORTARIA N° 63/2015– 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 a Lei de
n.° 3.175/03 (Est atuto do Servidor), considerando
o Memorando n° 60/2015/CCZ/SMS, da
Coordenação do Centro de Controle de Zoonoses,
que noticia o cometimento de transgressão
disciplinar pelo Servidor Edvard  Batist a Lopes ,
matrícula 72563-3/1.

RESOLVE:

Art.1º Determinar a INSTAURAÇÃO  de Processo
Administrativo Disciplinar  n.12/2015, para
apuração cabal dos fatos.
Art.2º Nomear Comissão Julgadora do Processo
Administrativo Disciplinar n. 12/15, composta pelos
seguintes servidores: GERALDO ANTONIO DIAS
GUIMARÃES, matrícula 76510-4/1, DOUGLAS
OLIVEIRA SANTOS, assistente administrativo,
matrícula 761532/1 e GRACIELY SOUZA
OLIVEIRA,  assistente administrativo, matrícula
761540/1, 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, nos termos do artigo 172 da Lei Municipal
3.175/03, para a conclusão dos trabalhos,
admitidas prorrogações conforme determinação
legal.

Montes Claros, 11 de junho de 2015
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral

Controladoria Geral de Montes Claros
PORTARIA N° 65/2015– 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 a Lei de
n.° 3.175/03 (Est atuto do Servidor), considerando
o Memorando n° 60/2015/CCZ/SMS, da
Coordenação do Centro de Controle de Zoonoses,
que noticia o cometimento de transgressão
disciplinar pelo Servidor Fernando Carlos Lopes
Oliveira,  matrícula 72535-8/1.

RESOLVE:

Art.1º Determinar a INSTAURAÇÃO  de Processo
Administrativo Disciplinar  n.14/2015, para
apuração cabal dos fatos.
Art.2º Nomear Comissão Julgadora do Processo
Administrativo Disciplinar n.14/15, composta pelos
seguintes servidores: GERALDO ANTONIO DIAS
GUIMARÃES , matrícula 76510-4/1, DOUGLAS
OLIVEIRA SANTOS, assistente administrativo,
matrícula 761532/1 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, nos termos do artigo 172 da Lei Municipal
3.175/03, para a conclusão dos trabalhos,
admitidas prorrogações conforme determinação
legal.

Montes Claros, 11 de junho de 2015
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral

Controladoria Geral de Montes Claros
PORTARIA N° 66/2015– 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 a Lei de
n.° 3.175/03 (Est atuto do Servidor), considerando
o Memorando n° 60/2015/CCZ/SMS, da
Coordenação do Centro de Controle de Zoonoses,
que noticia o cometimento de transgressão
disciplinar pelo Servidor Ênio Márcio de Oliveira,
matrícula 72558-7/1.

RESOLVE:

Art.1º Determinar a INSTAURAÇÃO  de Processo
Administrativo Disciplinar  n.15/2015, para
apuração cabal dos fatos.
Art.2º Nomear Comissão Julgadora do Processo
Administrativo Disciplinar n.15/15, composta pelos
seguintes servidores: GERALDO ANTONIO DIAS
GUIMARÃES , matrícula 76510-4/1, DOUGLAS
OLIVEIRA SANTOS, assistente administrativo,
matrícula 761532/1 e GRACIELY SOUZA
OLIVEIRA,  assistente administrativo, matrícula
761540/1, 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, nos termos do artigo 172 da Lei Municipal
3.175/03, para a conclusão dos trabalhos,
admitidas prorrogações conforme determinação
legal.

Montes Claros, 11 de junho de 2015
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral

Controladoria Geral de Montes Claros
PORTARIA N° 64/2015– 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 a Lei de
n.° 3.175/03 (Est atuto do Servidor), considerando
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 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 062/2015 – RATIFICAÇÃO DE
PROCESSO E TERMO DE CANCELAMENT O

A Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento torna público a ratificação e termo
de cancelamento referente aos Processos
abaixo:

Processo nº 0185/2015 – dispensa nº 062/
2015 – Aquisição de medicamentos – Concor
2,5 mg e Manivasc 10 mg, atendendo a decisão
judicial, em favor da paciente Maria Fiuza de
Souza. Contratada: FARMÁCIA REAL LTDA, no
valor total de R$ 627,20 (seiscentos e vinte e
sete reais e vinte centavos). Data da
Ratificação: 08 de junho de 2015.

Processo nº 194/2015 – Dispensa nº 065/2015
– Locação de um imóvel para funcionamento
da Estratégia de Saúde da Família (ESF) do
Jardim Primavera. Locador: RENATO MIRANDA
DE SOUZA, com o valor total de R$ 6.585,12
(seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e
doze centavos) Data da Ratificação: 08 de junho
de 2015.

TERMO DE CANCELAMENT O

PROCESSO Nº 0099/2015 - DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 001 1/2015 - Fica cancelado o
processo acima referenciado, uma vez que,
houve alteração de planilhas e mudança nas
dot ações orçamentárias, bem como, na ficha.

PROCESSO Nº 0176/2015 – DISPENSA DE
LICITAÇÃO N° 0019/2015 - Fica cancelado o
processo acima referenciado, uma vez que,
houve erro na escolha de modalidade licitatória.

Montes Claros (MG), 16 de junho de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

MCTRANS

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS -

MCTRANS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 013/15 - PROCESSO Nº 040/

15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE.

Dia da Licitação: 02/07/2015 - 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, 16 de junho de 2015.
FELIPE PORTO LIMA

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS -

MCTRANS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 017/15 - Processo Nº 045/15
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOTOS, para compor
a frota de veículos desta MCTrans.
Dia da Licitação: 01/07/2015 - 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, 15 de junho de 2015.
FELIPE PORTO LIMA

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O,
GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E
TRANSPORTES DE MONTES CLAROS -

MCTRANS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 018/15 - Processo Nº 046/15
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
LIMPEZA.
Dia da Licitação: 29/06/2015 - 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, 16 de junho de 2015.
FELIPE PORTO LIMA

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

ESURB
ESURB – Empresa Municip al de Serviços,

Obras e Urbanização.

NOVA DATA DE ABERTURA
Licit ação – Modalidade Pregão Presencial nº

003/2015

A ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização, com endereço na Av.
Norival Guilherme V ieira, nº 165 – Bairro
Ibituruna , cidade de Montes Claros/MG, inscrita
no CNPJ sob o nº 21.022.694/0001-38, por sua
Pregoeira torna público a que será aberto NOVA
DATA de licitação modalidade Pregão Presencial
nº 003/2015 , cujo objeto é AQUISIÇÃO DE
CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA
HP, PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA
ESURB, POR UM PERÍODO DE 12 MESES,
ENTREGA PARCELADA  DE ACORDO COM A
NECESIDADE DA ESURB. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DESTE EDITAL,
em razão de adequação de edit al e respost a à
impugnação .
O Credenciamento, dat a de entrega da
document ação e propost as será no dia 01/07/
2015 a partir das 08h30m . O edital na íntegra
encontra-se à disposição na sede da ESURB na
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro
Ibituruna, Montes Claros/MG e no site              http:/
/www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 16 de junho de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização.

Nova dat a abertura

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial N.º 0019/2015

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços,
Obras e Urbanização, com endereço na Av.
Norival Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro
Ibituruna, cidade de Montes Claros/MG, inscrita
no CNPJ sob o nº 21.022.694/0001-38, por sua
Pregoeira torna público que fará NOVA DATA
DE abertura de licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 019/2015. Objeto -
Contratação de empresa especializada para
fornecimento de extintores de incêndio para
uso na frota da Esurb. Demais especificações
está disposto no Anexo I deste edital, EM
RAZÃO DE TER SIDO DESERTO A OUTRA
SESSÃO. Credenciamento, entrega das
propostas e documentação dia 11/06/2015 a
partir das 8:30hs.O edital na íntegra encontra-
se à disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 16 de junho de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB – Empresa Municip al de Serviços, Obras e Urbanização .

SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/15

A ESURB – Empresa Municip al de Serviços, Obras e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme V ieira, nº 165 – Bairro Ibituruna , cidade de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna público que a licit ação modalidade Pregão Presencial nº
021/15 está SUSPENSO , em razão de impugnação interposta pela empresa Trivale Administração Ltda.
O objeto é a Contratação de empresa distribuidora, administradora ou do comércio varejista de combustíveis
para fornecimento de gasolina comum, álcool comum, óleo diesel S-500, que detenha sistema próprio ou
contratado de gerenciamento eletrônico das unidades de abastecimento (posto combustível) visando atender
à frota de veículos da Esurb, conforme especificações e condições constantes deste Edital e seus Anexos.
Quaisquer duvidas, o processo na integra encontra-se a disposição na sede da ESURB na Avenida Norival
Guilherme Vieira, 165 - Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG e no site              http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros/MG, 16 de junho de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

o Memorando n° 60/2015/CCZ/SMS, da
Coordenação do Centro de Controle de Zoonoses,
que noticia o cometimento de transgressão
disciplinar pelo Servidor Renato  Silva Salvador ,
matrícula 72666-4/1.

RESOLVE:

Art.1º Determinar a INSTAURAÇÃO  de Processo
Administrativo Disciplinar  n.13/2015, para
apuração cabal dos fatos.
Art.2º Nomear Comissão Julgadora do Processo
Administrativo Disciplinar n. 13/15, composta pelos
seguintes servidores: GERALDO ANTONIO DIAS
GUIMARÃES , matrícula 76510-4/1, BIANCA
RIBEIRO HONORATO, assistente de
comunicação , matrícula 754803/1 e GRACIELY
SOUZA OLIVEIRA,  assistente administrativo,
matrícula 761540/1, 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, nos termos do artigo 172 da Lei Municipal
3.175/03, para a conclusão dos trabalhos,
admitidas prorrogações conforme determinação
legal.

Montes Claros, 11 de junho de 2015
RAIMUNDO RODRIGUES AVELAR

Controlador Geral

PREVMOC

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES
CLAROS - PREVMOC

Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – telefone – 0xx3832293500
CEP  39.400114  Montes Claros – MG

EXTRATO  RESULTADOS DE LICITAÇÕES No 04/2015
A Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento na forma da Lei Federal n.o
8.666/93 e alterações torna público os Resultados Finais dos Processos Licitatórios abaixo
DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 01/2015:
04/2015 – LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO
MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES CLAROS –
PREVMOC , processo homologado em 04/05/2015. Contratado: José Linhares Frota Machado.
R$ 3.800,00
Vigência: Será de 60 (sessenta) meses a partir da assinatura do Contrato em 04/05/2015.

Montes Claros (MG), 15 de junho de 2015.
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento



 Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – CEP 39401-002 

 

 

ATA DE SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0112/15 - CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA Nº 013/2015.   
    
TIPO DE LICITAÇÃO: VALOR GLOBAL POR LOTE. 

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

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DAS 
SEGUINTES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE: UBS PORTE II NO BAIRRO MARACANÃ; UBS PORTE II NO 
BAIRRO NOVA SUÍÇA; UBS PORTE II NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA; UBS T2T NO BAIRRO PLANALTO; UBS 
PORTE II NO BAIRRO DELFINO MAGALHÃES; UBS T2T NO BAIRRO EDGAR PEREIRA; UBS T2T NO BAIRRO 
JOSÉ CARLOS DE LIMA; UBS PORTE II NO BAIRRO ACÁCIAS. 

 
Aos 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2015, na cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, 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, Camila Gomes Freitas, Engenheira Civil da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Planejamento Urbano. 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: Construtora VS Eireli-ME, tendo como representante legal a Senhora Maria Eliza Campos Silva, 
portadora do CPF nº 043.571.056-76; Nunes Santos Construção Ltda Me, tendo como representante legal o senhor 
Juscelino Rozembergue Alves Soares, portador do CPF: 256.863.996-20, Toptal Serviços Ltda, tendo como 
representante legal o senhor: Ciro Rocha Ribeiro dos Santos, portador do CPF nº 069.372.056-51 e Quartzo 
Engenharia e Construção Ltda, não houve representante legal no certame. 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 rubricadas pelos licitantes e demais presentes.  A Senhora Presidente 
suspendeu a sessão para analise de todos os documentos, com retorno às 15h00min deste mesmo dia. Dando 
prosseguimento ao certame às 15h00min, foi verificada a autenticidade dos documentos via internet e dando 
prosseguimento a análise de todos os documentos. Devido a vários apontamentos dos representantes das licitantes 
acima citadas, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento decidiu ouvir e registrar em ata os apontamentos 
abaixo, para uma melhor analise dos documentos. A empresa Construtora VS Eireli-ME, na pessoa de sua 
representante legal, alega que a empresa Toptal Serviços Ltda, não apresentou o calculo dos índices contábeis, 
item 13.5 do edital e não apresentou atestado de execução de revestimentos tetos, item 13.4.2.10 do edital, aponta 
também que a empresa Nunes Santos Construção Ltda Me não atendeu item 13.4.2 do edital, pois os atestados 
apresentados são de engenheiros que não constam na certidão jurídica da empresa de nº 308669/2015, ainda que a 
certidão 2164/2004 folha 02 (dois) não foi assinada pelo engenheiro detentor do atestado. E a empresa Quartzo 
Engenharia e Construção Ltda não apresentou contrato social, apresentando somente a terceira alteração, 
conforme item 12.2.1 do edital e também não atendeu o item 13.4.2 do edital apresentando atestado de engenheiros 
que não constam na certidão jurídica 5530/2015 e o atestado de certidão 003213/2010 não  consta a chancela do 
CREA nas páginas 01 a 32. A empresa Toptal Serviços Ltda  na pessoa de seu representante legal alega que a 
empresa Construtora VS Eireli-ME  não apresentou atestado de execução de rede de ar comprimido item 13.4.2.11 
do edital, a empresa Quartzo Engenharia e Construção Ltda, apresentou valor do contrato social divergente da 
certidão do CREA Pessoa Jurídica, não foram detectadas as chancelas do CREA nos atestados de execução, item 
13.4.2 do edital e ainda não apresentou atestado de execução de rede de ar comprimido item 13.4.2.11 do edital. A 
Empresa Nunes Santos Construção Ltda Me, na pessoa de seu representante legal, alega que a empresa 
Construtora VS Eireli-ME, não apresentou atestado de execução de rede de ar comprimido item 13.4.2.11, que a 
mesma deixou de comprovar que o índice de endividamento geral é igual ou inferior a 1,0 (um vírgula zero), conforme 
formula prevista no edital, item 13.5, letra “c”. Alega ainda que a empresa Toptal Serviços Ltda não comprovou que o 
índice de endividamento geral é igual ou inferior a 1,0 (um virgula zero), conforme formula prevista no edital, item 13.5, 
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 Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos 

Avenida Cula Mangabeira, 211, Centro – CEP 39401-002 

 

letra “c”. A empresa Quartzo Engenharia e Construção Ltda, não apresentou atestado de execução de rede de ar 
comprimido item 13.4.2.11. Desta forma e devido aos apontamentos acima descritos, a Comissão Permanente de 
Licitação e Julgamento abriu prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados a partir da publicação desta para apurar e 
analisar todas documentações apresentadas neste certame. Os envelopes contendo as Propostas de Preços das 
empresas participantes do certame ficarão sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos. 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 15 (quinze) dias do mês de junho do ano de 2015. 
 
_____________________                                                                       ____________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                                 Karen Daniela Magalhães de Castro 
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretária - CPLJ      
                                        

______________________________ 
Diosmar Soares da Silva 

Membro C.P.L.J 
 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos 

 
___________________________________ 
Camila Gomes Freitas 
Engenheira Civil 
 

 
LICITANTES: 
 
____________________________________________ 
Nunes Santos Construção Ltda ME 
Juscelino Rozembergue Alves Soares 
CPF: 256.863.996-20, 
 
 
____________________________________________ 
Construtora VS Eireli-ME 
Maria Eliza Campos Silva 
CPF nº 043.571.056-76 
 
 
_____________________ 
Toptal Serviços Ltda 
Ciro Rocha Ribeiro dos Santos 
CPF nº 069.372.056-51 
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