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PREFEITURA DE MONTES CLAROS
SECRETARIA MUNCIPAL DE
PLANEJAMENT O E GESTÃO

RESULTADO - 1ª ETAPA
EDITAL Nº 005/2015

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
atendendo à demanda da Secretaria Municipal de
Cultura, Esporte e Juventude, torna público o
RESULTADO DA 1ª ETAPA  do Processo Seletivo
Simplificado regido pelo Edital nº 005/2015,
apresentando os classificados da seleção de
professores de Língua Inglesa e Língua Espanhola
do Projeto Fale Sem Fronteiras, com suas
respectivas notas.

Os candidatos para o cargo de Professor de Língua
Inglesa, da 1ª à 15ª colocação deverão comparecer
à Diretoria de Juventude para entrevista às 08:00hs
e da 16ª à 30ª colocação, às 14:00hs no dia 15/05/
2015 (Sexta-feira) no seguinte endereço Rua Dr.
Veloso Nª32, Centro (Centro Cultural). O não
comparecimento do candidato no horário
estabelecido resultará na desclassificação do
mesmo.

Os candidatos cargo de Professor de Língua
Espanhola, da 1ª à 9ª colocação devem
comparecer à Diretoria de Juventude às 08:00hs
e da 10ª à 18ª colocação, às 14:00hs no dia 14/05/
2015 (Quinta-feira) no seguinte endereço Rua Dr.
Veloso Nª32, Centro (Centro Cultural). O não
comparecimento do candidato no horário
estabelecido resultará na desclassificação do
mesmo.

CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
PARA PROFESSORES DE LÍNGUA INGLESA

COLOCAÇÃO / NOME / PONTUAÇÃO

1 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE ANDRADE - 50
2 - EVELY GABRIELE MENDES SOUZA - 50
3 - PEDRO TADEU CALDEIRA ROCHA - 50
4 - ANDRÉIA PEREIRA SANTOS - 40
5 - PEDRO MIRANDA MENDES - 40
6 - ROMILSON PEREIRA DE SOUZA - 40
7 - ANA PAULA MARQUES MATOS - 30
8 - NORMA CRISTINA ROCHA CERQUEIRA - 30

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 3, 5, 6, 7,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 27, 29, 33, 36, 37, 39,
41, 42, 43 e 45 do Processo 0278/2014 - Pregão
Eletrônico 0144/2014 cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS QUE SERÃO
DISTRIBUÍDOS/UTILIZADOS PELAS UNIDADES
DE SAÚDE. Os valores unitários registrados assim
como a íntegra da Ata de Registro de Preços
encontram-se publicados no sítio da Prefeitura de
Montes Claros no seguinte endereço:
w w w . m o n t e s c l a r o s . m g . g o v . b r /
central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 1, 3, 4, 7,
8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
45, e 46 do Processo 0281/2014 - Pregão
Eletrônico 0145/2014 cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENT OS QUE SERÃO
DISTRIBUÍDOS/UTILIZADOS PELAS UNIDADES
DE SAÚDE. Os valores unitários registrados assim
como a íntegra da Ata de Registro de Preços
encontram-se publicados no sítio da Prefeitura de
Montes Claros no seguinte endereço:
w w w . m o n t e s c l a r o s . m g . g o v . b r /
central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os lotes 1, 2, 3, 4
(itens 1 a 4), 5, 6, 8, 9 (itens 1, 3, 4 e 5), 10, 11, 12
(itens 1 e 2, 4, 6 a 8, 10 a 18 e 20 a 29), 13 (itens
1 e 2), 14 (itens 1 a 6), 15 (itens 1 a 6), 16 (item 2),
17, 18, 19 (itens 3 a 5 e 7 a 14), 20 (itens 1 a 4),
21, 22, 23 (itens 1 a 19), 25, 26, 27, 28 (itens 1, 2
e 4), 29, 31, 33 (itens 1 e 2), 34 (itens 1 e 2), 35
(itens 1 e 2), 39 (itens 1 a 4), 40, 41 (itens 1 a 9),
42, 43, 44, 45, 46 (itens 1 a 3), 47, 48 (itens 1 a
40), 50, 51, 54, 55 (itens 1 e 2), 56, 57, 58, 59
(itens 1 a 3), 60 (itens 1 e 2), 62 (itens 1 e 2), 63
(itens 1, 3 e 5 a 10), 64, 65 (itens 4 e 6 a 8), 66, 67,
68, 69 (itens 1 a 3), 70, 71( itens 1 a 3), 72, 75
(itens 1 a 3), 76, 77, 78 (item 2), 79 (itens 1 e 2),

80, 81, 82, 83 (itens 1 a 15), 85 (itens 1 a 10), 86
(itens 1 e 2), 87, 88 (itens 1 e 2), 89 (itens 1 e 2),
90 (itens 1 a 8), 91, 92 (itens 1 a 10), 93 (itens 1 e
2), 94, 95, 96 (itens 1 e 2 e 4 a 7), 97, 98, 99, 100,
102 (itens 1 a 3), 103 (itens 1 e 2), 104, 105 (itens
1 e 2), 106, 107, 108 (itens 1 a 4) e 110 (itens 1 e
2) do Processo 0136/2014 - Pregão Eletrônico
0074/2014 cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS PARA  FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  PARA FORNECIMENTO DE
INSTRUMENTAL E MATERIAL ODONTOLÓGICO
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Os valores unitários registrados assim como a
íntegra da Ata de Registro de Preços encontram-
se publicados no sítio da Prefeitura de Montes
Claros no seguinte endereço:
w w w . m o n t e s c l a r o s . m g . g o v . b r /
central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro
de 2010 obedecendo ao que determina seu artigo
9º parágrafo único, vem comunicar a manutenção
do valor unitário registrado para os item 1 Processo
0424/2014 - Pregão Presencial 0220/2014 cujo
objeto é o REGISTRO DE PREÇO PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  EM PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO
DE GRADIL  ATENDENDO A DEMANDA DA
ADMINISTRAÇÃO DIRET A E INDIRETA DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. Os valores
unitários registrados assim como a íntegra da Ata
de Registro de Preços encontram-se publicados
no sítio da Prefeitura de Montes Claros no seguinte
endereço: www .montesclaros.mg.gov .br/

central_compras/registrodeprecos

Montes Claros, 13 de maio de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Gestor de Registro de Preços

9 - LETICIA BORGES PRATES FIAIS - 30
10 - TATIANA CRUZ DA SILVA - 30
11 - ALESSANDRO RESENDE HELENO - 30
12 - BÁRBARA DE CARVALHO GUEDES - 30
13 - JÉSSICA LIDIANTE ANDRADE FREITAS - 30
14 - JOSIANE GONÇALVES PEREIRA - 30
15 - EDUARDO BRITO DA SILVA - 30
16 - PRISCILA FERREIRA VELOSO - 30
17 - FERNANDO ULYSSES F. ALVES - 30
18 - GRAZYELLA MARQUES VELOSO - 30
19 - JOANA PATRICIA ALVES DOS SANTOS - 30
20 - SANDRA ROSA DE MELO - 25
21 - LILLIAM FREITAS SOUZA - 25
22 - ANDRÉA APARECIDA RUAS RAMOS - 25
23 - VANDERLÉIA RIBEIRO DA CRUZ - 15
24 - TÂNIA DE JESUS RAMOS - 15
25 - CYNTIA JANAYNA RODRIGUES SILVA - 15
26 - MARIA OLIMPIA DE MOURA  - 10
27 - ÁUREA RODRIGUES FERREIRA BRAGA - 0
28 - JUCILENE APARECIDA SOUZA - 0
29 - BRUNO CÉSAR MACIEL DE SOUZA - 0
30 - KELLY PATRÍCIA RODRIGUES SILVA - 0

CLASSIFICADOS DO PROCESSO SELETIVO
PARA PROFESSORES LÍNGUA ESPANHOLA

COLOCAÇÃO / NOME / PONTUAÇÃO

1 - MARYLIN ROSSE FERREIRA SOARES DE
MELO - 60
2 - DAIANA SANTOS MACHADO - 60
3 - MARIANA MESQUITA CARVALHO - 40
4 - AMANDA CARDOSO ARAÚJO - 40
5 - RAÍSSA GOMES PARAÍSO SILVA - 40
6 - MARIA ANGÉLICA MARQUES CABRAL - 30
7 - CLEONICE FERNANDES GUERRA - 30
8 - KEROLYN SANTOS SOARES - 30
9 - ALLAN PEREIRA LEITE - 30
10 - MARIA DAS GRAÇAS DE MOURA - 30
11 - MARIA CECILIA SOUZA GONÇALVES - 30
12 - SARAH FERREIRA DE SOUZA - 25
13 - PATRÍCIA ALVES DE MATOS - 25
14 - PAULA MAGALHÃES FERNANDES - 25
15 - CARLA FERNANDA OLIVEIRA SANTOS - 15
16 - ELAINE CARLA LOPES CÂMARA - 15
17 - CLEIDE LOPES DA SILVA - 15
18 - CLARIANA SANTOS CHAGAS - 15

Montes Claros/MG, 12 de maio de 2015.
Wagner de Paulo Santiago

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.280, de 06 de maio de 2015.

ALTERA O DECRETO Nº 2.811 DE 13 DE
JUNHO DE 2011, E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Montes Claros (MG), no
uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 71,
inciso VI da Lei Orgânica do Município de Montes
Claros,

DECRETA:

Art. 1º. O art. 1º do Decreto nº 2.811, de 13 de
junho de 2011, passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 1º -  Fica instituída a Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica -  NFS-e, de acordo com o estabelecido
neste Decreto, na legislação tributária municipal e
demais normas atinentes à espécie.
§ 1º. A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica -  NFS-
e observará o Modelo Conceitual e de integração
definido pela Associação Brasileira das Secretarias
de Finanças das Capitais -  ABRASF.
§ 2º. A implantação da NFS-e, suas respectivas
formas de aplicação, as especificações e critérios
técnicos utilizados por contribuintes ou quem tenha
obrigação de sua emissão, bem como, a fixação
de prazos para sua utilização e obrigações de
natureza fiscal e administrativa, serão definidos em
Portaria da Secretaria Municipal de Finanças.�
Art. 2º. O inciso II do §2º do art. 4º do Decreto nº
2.811, de 13 de junho de 2011, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 4º ...
§ 1º. ...
§ 2º. ...
I - ...
II - exigibilidade do ISSQN.
. . . �
Art. 3º. O caput e o §1º ambos do art. 8º, do Decreto

nº 2.811, de 13 de junho de 2011, passam a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 8º A NFS-e somente poderá ser cancelada ou
substituída via Sistema Eletrônico, no prazo a ser
fixado em Portaria, quando houver alguma causa
que justifique tal medida e desde que o imposto
não tenha sido recolhido.
§1º. Nos casos de cancelamento ou substituição
da NFS-e especificados no caput deste artigo,
caberá ao prestador de serviços manter sob sua
guarda declaração da não execução do serviço
formalizada pelo tomador.
. . . �
Art. 4º.  Revogadas as disposições em contrário,
este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Município de Montes Claros, 06 de maio de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.281, de 06 de maio de 2015.

ALTERA O DECRETO Nº 2.321 DE 02 DE
FEVEREIRO DE 2007 E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS

O Prefeito Municipal de Montes Claros (MG), no
uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 71,
inciso VI da Lei Orgânica do Município de Montes
Claros,

DECRETA:

Art. 1º. A Declaração Eletrônica de Imposto Sobre
Serviços – DEISS, instituída pelo Decreto nº 2.321,
de 02 de fevereiro de 2.007, passa a ser
denominada como Declaração Eletrônica de
Serviços – DES, com a consequente alteração de
sua denominação em todos os artigos do referido
decreto.

Município de Montes Claros, 06 de maio de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº 110/2015
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, 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06, 3.718/
07, 3.906/08, 4.461/11, 4.745/15 e  Instrução
Administrativa nº 03/2015, de 23/02/2015  deste
Legislativo e demais legislações em vigor,
RESOLVE: Artigo 1º – Definir a estrutura do
gabinete do vereador Edwan Carlos de Quadros
Lopes,  conforme descrito a seguir: 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-37, 46 pontos; 10
cargos de Assessor Parlamentar G-31, 40 pontos.
Total de pontos: 496.
Artigo  2º -  Nomear, a partir do dia 11 (onze) de
maio de 2015, para exercer, em comissão, o cargo
de Assessor Parlamentar, nível G-31, 40 pontos,
ocupando vagas existentes no gabinete do mesmo
vereador, os senhores: José Antônio de Almeida e
Paulo Roberto Amorim Nery.
Artigo 3º – Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, os servidores
ora nomeados serão exonerados tão logo expire o
mandato do vereador que os 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, 13 de maio
de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0042/2015 – RATIFICAÇÃO DE
PROCESSO E CONTRATO.

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

Processo nº 0124/2015 – Dispensa de Licit ação
nº 037/2015 – Objeto:  Aquisição de
medicamento (forteo colter pen 250mcg/ml –
terip aratida), atendendo a decisão judicial, em
favor da p aciente M.R.S . Fornecedor: ELI LILL Y
DO BRASIL  LTDA. Valor: R$ 22.801,09 (vinte e
dois mil, oitocentos e um reais e nove centavos).
Data da Ratificação: 05 de maio de 2015.

Processo nº 0125/2015 – Dispensa de Licit ação
nº 038/2015 – Objeto:  Visando a aquisição de
medicamento (FERMA THRON 20mg, seringa
2ml), atendendo a decisão judicial, em favor da
paciente M.L.A . Fornecedor: MSR EXPRESS
MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA – EPP. Valor:
R$ 1.299,30 (um mil, duzentos e noventa e nove
reais e trinta centavos). Data da Ratificação: 11 de
maio de 2015.

Processo nº 0126/2015 – Dispensa de Licit ação
nº 039/2015 – Objeto:  Visando a aquisição de
medicamento (Sunitib – Sutent – 50mg),
atendendo a decisão judicial, em favor do
paciente J.P .O. Fornecedor: ONCO PROD
DISTRIBUIDORA  DE PRODUTOS
HOSPITALRES E ONCOLÓGICOS S/A . Valor: R$
71.705,76 (setent a e um mil, setecentos e cinco
reais e setent a e seis cent avos).  Data da
Ratificação: 08 de maio de 2015.

Processo nº 0127/2015 – Dispensa de Licit ação
nº 040/2015 – Objeto:  Visando a aquisição de
Bomba de Insulina e materiais médico-
hospit alares, atendendo a decisão judicial, em
favor da p aciente C.S.S. Fornecedor:
MEDTRONIC COMERCIAL  LTDA . Valor: R$
45.461,00 (quarent a e cinco mil, quatrocentos
e sessent a e um reais).  Data da Ratificação: 07
de maio de 2015.

Processo nº 0128/2015 – Inexigibilidade nº 015/
2015 – Objeto:  Contrat ação de show musical
de “RICARDO VIANNA”, dentro da
programação do projeto “ARTE NO
CORREDOR”. Contratado: JOSE RICARDO DIAS
73737690694. Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais).
Data da Ratificação: 07 de maio de 2015.

Processo nº 0132/2015 – Inexigibilidade nº 016/
2015 – Objeto:  Contratação de empresa
especializada para prestar serviços de postagem
de correspondências, taxas e guias da Prefeitura
Municipal de Montes Claros. Contratado: Empresa
Brasileira de Correios e T elégrafos – ECT . Valor:
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). Data da
Ratificação: 06 de maio de 2015.

Montes Claros (MG), 13 de maio de 2015.
Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

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

3229-3080 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002 -  Montes Claros – MG

EXTRATO Nº 043/2015 - CONTRATO.
A Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações, torna público o
Contrato abaixo identificado:

Contrato nº P006315- Referente ao Processo nº
0063/2015 – Concorrência Pública nº 002/2015
– Objeto: Contratação de empresa especializada
para execução de obras de artes especiais em
duas pontes, na Avenida Minas Gerais sobre a
Linha Férrea e sobre o Córrego Vieiras no
perímetro urbano de Montes Claros. Contratada:
Collem Construtora Mohallem Lt da. Valor total:
R$ 1.059.485,97. Vigência: 04 (quatro) meses.
Dotação Orçamentária: 020306.15.451.16.1.70-
449051010000- Ficha 710. Contrato assinado em
06 de maio de 2015.

Montes Claros (MG), 13 de maio de 2015
Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento

ESURB

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

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão p ara
Registro de Preços nº PRP 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 Pregão Presencial
Registro de Preços nº PRP 002/2015 , cujo objeto
é o REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E
EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS
(elétricos, hidráulicos, madeiras, granitos,
mármores) QUE SERÃO UTILIZADOS EM
OBRAS QUE ESTÃO SENDO EXECUT ADAS
PELA ESURB NO MUNICIPIO DE MONTES
CLAROS/MG, DEMAIS CONDIÇÕES E
ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DESTE
EDITAL. FORNECIMENTO PARA UM PERIODO
ESTIMADO DE 12 MESES.  Data do
Credenciamento, entrega das propost as de
preço e document ação:  Dia 03/06/2015 a partir
das 8:30 horas . O edital na íntegra encontra-se à
disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br.
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, 13 de maio de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.282, de 13 de maio de 2015

JUSTIFICA A CONVENIÊNCIA DA ABERTURA
DE LICITAÇÃO PARA  A OUTORGA DE
CONCESSÃO PARA  IMPLANTAÇÃO E
EXPLORAÇÃO DE CEMITÉRIOS PARQUE NAS
REGIÕES SUDESTE/NORDESTE DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS ,
CARACTERIZANDO SEU OBJET O, ÁREA E
PRAZO, NOS TERMOS DO ART. 5. DA LEI
FEDERAL 8.987/95.

O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG., no
uso de suas atribuições legais e nos termos do
artigo 71, inciso VI, combinado com o artigo 99, da
Lei Orgânica do Município de Montes Claros, e

considerando o crescimento populacional e o
esgotamento da capacidade de inumações dos
cemitérios de propriedade do Município de Montes
Claros;

considerando a impossibilidade de nova ampliação
dos cemitérios existentes no município de Montes
Claros;

considerando, ainda, que incumbe ao poder
público, diretamente ou por intermédio de licitação,
a prestação de tais serviços públicos, nos termos
da Lei Orgânica Municipal,

considerando, estar atendida a exigência de prévia
justificação, prevista na norma do artigo 5º da Lei
Federal nº 8.987/95, de 13 de fevereiro de 1995;

considerando, finalmente, que o Município não
dispõe de recursos e quadros próprios para
promover a execução direta dos serviços em
destaque, impondo-se, portanto, a sua delegação,
através de regular procedimento licitatório, para a
seleção da proposta mais vantajosa entre as que
vierem a ser ofertadas, de modo a que empresa
particular, mediante contrato, possa prestá-los em
seu nome e sob suas diretrizes e fiscalização.

DECRETA:

Art. 1º Com efeito, em cumprimento à Constituição
Federal, à Lei Orgânica e à Lei Municipal nº 3.800
de 20 de setembro de 2007, o Município de Montes
Claros fará realizar concorrência pública tendo
como objeto à construção de novos Cemitérios
Parque em Montes Claros, conforme legislação
vigente.

Art. 2º É de conveniência e interesse administrativo
a outorga de concessão para implantação e
exploração de um cemitério parque na Região
Sudeste e outro na Região Nordeste do Município
de Montes Claros, observado o preceito estatuído
no art. 175, da Constituição Federal e sua
regulamentação consubstanciada na Lei Federal
n.º 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e, no que
couber, os parâmetros estipulados na Lei Federal
n.º 9.074, de 07 de julho de 1995.

Art. 3º A delegação prevista no artigo anterior
operar-se-á mediante prévia l icitação na
modalidade de concorrência e contrato pelo prazo
determinado de 30 (trinta) anos, admitida sua
prorrogação por iguais períodos, em conformidade
com as regras do edital e as normas legais
pertinentes.

§1º – O prazo consignado no caput deste art. foi
estimado dentro de critérios rigorosamente técnicos
e operacionais, englobando, ainda, estudos do
fluxo econômico e financeiro

§2º – Na eventual extinção da concessão sob
qualquer forma capitulada na legislação vigente, o
poder público assumirá o serviço concedido que
tem caráter secular, revertendo ao patrimônio
público a área e os bens incorporados, em
conformidade com as regras do edital e as normas
legais pertinentes.

Art. 4º A área de abrangência da presente licitação
é Municipal  e o ato convocatório da licitação
estipulará os termos e condições essenciais em
estrita consonância com as prescrições legais,
mormente àquelas relacionadas com o
indispensável licenciamento ambiental.

Art. 5º Objetivando atender o serviço adequado
que compreende a atualidade, assim entendida a
modernidade das técnicas e do equipamento como
forma de expansão e melhoria do serviço, a
concessionária reservará uma área mínima de
2.000m² (dois mil metros quadrados) composta de
parque arborizado, destinada a futura e oportuna
implantação de um crematório, que será autorizado
mediante termo aditivo ao contrato de concessão,
cumpridas as especificidades adequadas que

forem expedidas pelo Poder Concedente.

Art. 6º Fica conferida à Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento Urbano a
competência para exercer o acompanhamento,
controle e fiscalização do empreendimento objeto
da concessão, podendo expedir normas e
regulamentos específicos.

Art. 7º O processamento e julgamento da presente
licitação, bem como a adjudicação dos serviços à
empresa vencedora e a celebração do respectivo
contrato de concessão, dar-se-ão em estrita
conformidade com os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
igualdade, da probidade administrativa, do
julgamento por critérios objetivos e da vinculação
ao edital, e será conduzido pela Comissão
Permanente de Licitação e Julgamentos, nomeada
pelo Decreto nº 3.273 de 13 de abril de 2015

Art. 8º Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação.

Município de Montes Claros, 13 de maio de 2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS  
SECRETARIA MUNCIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO  

 
EDITAL nº 007/2015 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE CAD ASTRO DE RESERVA 
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC  

 
A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, atendendo à demanda da Secretaria Municipal Adjunta de Esporte e Juventude estabelecida através do Convênio 
Nº 775058/2012, firmado entre o Ministério do Esporte - ME e a Prefeitura Municipal de Montes Claros – MG, em conformidade com o Processo Nº 
58701.001512/2012-18 e a proposta SICONV N° 024251/ 2012, torna público a abertura de inscrições para a realização de Processo Seletivo Simplificado, destinado 
a selecionar candidatos à contratação temporária para atuarem na execução das ações estabelecidas no PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, 
conforme as condições estabelecidas neste Edital. 
 
1 –DISPOSIÇÕES GERAIS 
  
1.1- O PELC - Programa Esporte e Lazer da Cidade é um programa instituído pelo Governo Federal que visa contribuir com a democratização do acesso ao 
esporte recreativo e ao lazer, por meio da promoção de ações educativas, que deverão ser implementadas através do funcionamento de núcleos que garantirão o 
envolvimento direto de todas as faixas etárias, incluindo pessoas com deficiência, em atividades sistemáticas como: oficinas de esporte, danças, ginásticas, teatro, 
música, orientação à caminhada, capoeira e outras dimensões da cultura local e eventos de esporte recreativo e de lazer organizados coletivamente como: ruas de 
lazer, festivais, encontros temáticos, sessões de cinema e outros. Na sua essência, além de proporcionar a prática de atividades físicas, jogos e brincadeiras, que 
envolvam todas as faixas etárias e pessoas com deficiência, estimula a convivência social, a formação de gestores e lideranças comunitárias, fomenta a pesquisa e a 
socialização do conhecimento, contribuindo para que o esporte e o lazer sejam direitos conferidos a todos, através de políticas públicas eficientes. 
 
O Manual de Diretrizes do PELC 2012, se encontra disponibilizado pelo Ministério do Esporte, no endereço eletrônico: 
http://sis.montesclaros.mg.gov.br:8081/processosele cao.  
 
1.2- O processo seletivo divulgado por este Edital é de inteira responsabilidade da Comissão de Avaliação nomeada, nesta data, pela Secretaria Municipal Adjunta de 
Esporte e Juventude, e, será regido por este Edital, realizado em 2 (duas) etapas distintas, para os seguintes cargos: 
  
CARGO Nº VAGAS RESERVA DE 

VAGA* 
CARGA HORÁRIA ESCOLARIDADE/ 

EXPERIÊNCIA 
VIGÊNCIA REMUNERAÇÃO  

Coordenador Técnico 01  40 hs/semanais · Nível Superior em Educação 
Física, ou área afim, com 
experiência na área das 
atividades a serem 
desenvolvidas. 

01/02/2016 R$ 1.400,00 

Agentes Sociais 33 3 20 hs/semanais ·· Experiência comprovada na 
modalidade de oficina 
escolhida 

01/02/2016 R$ 600,00 

* Portador de Necessidades Especiais 
 
1.2.1 - Para os cargos de Agentes Sociais, oferecidos pelo Programa, os candidatos deverão optar por uma das categorias em que tenham experiência comprovada 
na área, para executar as oficinas propostas no programa:  
ESPORTE, CULTURA e RECREAÇÃO. 
 
CATEGORIA - AGENTES SOCIAIS 
· Agente Social: Monitor Esportivo 
· Agente Social: Monitor Cultural 
· Agente Social: Monitor de Recreação 
 
Os candidatos habilitados serão contratados para atuarem no Núcleo do PELC – Todas as idades, em consonância com as especificações das Diretrizes do PELC 
2012 do Ministério do Esporte, e com o Plano de Trabalho apresentado ao Ministério do Trabalho, devendo as vagas destes agentes serem distribuídas em 
consonância com o percentual de inscrições por área. 
 
2– DA INSCRIÇÃO  

 
2.1- As inscrições serão realizadas em formulário próprio disponibilizado no site oficial da PMMC, no endereço 
http://sis.montesclaros.mg.gov.br:8081/processosele cao , no período de 15/05/2015 a 22/05/2015, devendo o candidato anexar, eletronicamente, o currículo 
contendo interesses, experiências e intenções do candidato em assumir o cargo e o comprovante de deficiência física, quando a situação o exigir (somente versão 
PDF):  
2.2- As inscrições serão gratuitas. 
2.3- Orientações poderão ser obtidas na Secretaria Municipal Adjunta de Esporte e Juventude, por meio do telefone 3229-3475. 
2.4- Requisitos e condições para inscrição: 
2.4.1- Ser brasileiro nato ou naturalizado; 
2.4.2-Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, até o último dia das inscrições;  
2.4.3- Haver concluído, quando o cargo o exigir, o curso necessário à execução dos serviços; 
2.4.4- Residir no município; 
2.4.5- Estar quite com as obrigações eleitorais; 
2.4.6- Ter disponibilidade de no mínimo 20 e/ou 40 horas semanais para trabalho diurno; 
2.4.7- Ter disponibilidade para participar de cursos de capacitação em outro município, se assim se fizer necessário; 
2.4.8- Ter experiência comprovada para as atividades que desenvolverão, principalmente no que se refere às  
OFICINAS COM MODALIDADES ESPECÍFICAS. 
2.4.9-Não pertencer ao quadro efetivo ou temporário de servidores da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG. 
2.5- Todos os requisitos deverão ser comprovados por cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, no momento da convocação para contratação. 
2.6- O candidato é o único responsável pelas informações prestadas em seu Formulário de Inscrição, bem como pelo seu preenchimento. 
2.7- Não serão aceitas, sob nenhuma hipótese, inscrições em caráter condicional, realizadas via postal, por fax, extemporâneas ou em desacordo com as normas do 
presente Edital. 
2.8- Verificada, a qualquer tempo, a apresentação de documentos falsos e ou de inscrição que não atenda a todos os requisitos do presente Edital, será o candidato 
automaticamente eliminado da Seleção. 
2.9- A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como forma de expressa concordância, por parte do candidato, com todas as condições, normas e exigências 
constantes no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento em momento algum. 
2.10- O deferimento da inscrição dependerá do correto preenchimento do Formulário de Inscrição e do cumprimento das exigências para esta fase, determinadas por 
este Edital. Cabendo à Comissão de Avaliação indeferi-las, se em desacordo. 
2.11- Inscrição de candidatos portadores de necessidades especiais: 
2.11.1- Aos portadores de necessidades especiais serão assegurados 10% (dez por cento) das vagas na presente Seleção; 
2.11.2-Os portadores de necessidades especiais deverão anexar atestado médico que descreva a situação do candidato (somente versão PDF); 
2.11.3-Quando do preenchimento do Formulário de Requerimento de Inscrição, via internet, o Candidato com deficiência deverá declarar sua condição no campo 
apropriado a este fim, ficando desta forma indicado para convocação prioritária, juntando laudo médico comprobatório original atestando a espécie e o grau de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID); 
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2.11.4- Consideram-se deficiências aquelas conceituadas na medicina especializada, de acordo com os padrões mundialmente estabelecidos e que constituam 
inferioridade que implique grau acentuado de dificuldade para integração social; 
2.11.5- A deficiência deverá ser compatível com as atribuições das tarefas a serem desenvolvidas no programa; 
2.11.6- Não serão considerados como deficiência visual os distúrbios de acuidade visual passíveis de correção; 
2.11.7- As vagas definidas para os deficientes que não forem preenchidas por falta de Candidato, poderão ser aproveitadas pelos demais inscritos, observada a 
ordem geral de classificação; 
2.11.8 - Caso o Candidato inscrito com deficiência não se enquadre nas categorias definidas no art. 4º, incisos I a V, do Decreto Federal 3.298, de 20.12.1999, 
alterado pelo Decreto Federal nº 5296, de 02/12/2004, seu nome será excluído da Lista de candidato com Deficiência e passará a constar na Lista Geral de 
Classificação. 
2.11.9- O candidato que não declarar ser deficiente no ato da inscrição, e/ou não atender ao solicitado nos itens 2.11.2 a 2.11.8 deste Capítulo, não poderá impetrar 
recurso em favor de sua situação, nem concorrer às vagas reservadas, seja qual for o motivo alegado. 
2.12- Ao efetuar a inscrição, o candidato receberá um comprovante de inscrição. 
2.13- A aprovação e classificação dos candidatos, além do número de vagas oferecidas, geram, para os candidatos, apenas a expectativa de aproveitamento. 
 
3– DO PROCESSO SELETIVO 
 
3.1- O processo seletivo, conforme já descrito no item 1, é de responsabilidade da Comissão de Avaliação, nomeada pela Secretaria Municipal Adjunta de Esporte e 
Juventude, e será regido por este edital, realizado em 2 (duas) etapas distintas, onde serão distribuídos 100 (cem) pontos. 
 
1ª Etapa – 60 (sessenta) pontos: avaliação curricular que compreenderá a investigação da veracidade das informações descritas no documento encaminhado pelo 
candidato anexo ao formulário de inscrição, análise comparativa de aptidão, qualificação e perfil necessário para o desempenho das atividades curriculares 
complementares, análise realizada pela Comissão de Avaliação, sendo que a relação dos classificados será publicada no site oficial da Prefeitura, 
www.montesclaros.mg.gov.br, até o dia 27/05/2015, onde também constará data e horário de apresentação dos candidatos para 2ª Etapa – entrevista. 
 
3.1.1 Distribuição da pontuação: 
 
EXPERIENCIA PROFISSIONAL  PONTUAÇÃO MÁXIMA 60 PONTOS  

Itens    Pontuação por ano     Pontuação Máxima  
Programas sociais voltados ao esporte/lazer e cultura nos últimos 
5 anos. 

10,0 pontos 20,0 pontos 

Pelc- Esporte e Lazer na cidade 20,0 pontos 20,0 pontos 
Cursos de curta duração na área do programa (mínimo de 30 h) 5,0 pontos 10,0 pontos 
Experiência  comprovada na área de oficina que pretende atuar.  
 

5,0 pontos 10,0 pontos 

 
2ª Etapa – 40 (quarenta) pontos: Entrevista. Serão considerados classificados para esta etapa, somente os candidatos classificados até 3(três) vezes o número de 
vagas. 
 
3.2- O candidato classificado deverá apresentar-se para a entrevista que será realizada nas dependências da Secretaria Municipal Adjunta de Esporte e Juventude, 
situada na Rua Enor de Brito, nº 22, Bairro Morada do Sol, no horário constante da publicação, portando documentos pessoais e  comprovante de inscrição. 
3.3- O atraso ou não comparecimento para a entrevista implicará na eliminação do candidato do processo seletivo. 
3.4- Haverá, para atender à demanda da Secretaria solicitante, tantas quantas se fizerem necessárias, as chamadas para realização da entrevista.   
3.5-Os critérios utilizados na entrevista serão: aptidão, comunicação, disponibilidade e conhecimento sobre o programa, sendo que serão distribuídos 10(dez) pontos 
para cada um dos critérios. 
3.6- Em caso de igualdade de pontos na Nota Final, originando empate na classificação Final do candidato, serão utilizados, quando couber, os seguintes critérios de 
desempate, sucessivamente: 
a) Maior tempo de experiência comprovada de atuação no PELC- Programa de Esporte e lazer da cidade; 
b) Maior tempo de experiência comprovada de atuação em programas sociais de esporte/lazer/ cultura; 
c) Maior tempo de atuação na área de oficina que pretende atuar; 
d) Maior idade. 
3.7- O candidato habilitado será classificado em ordem decrescente da Nota Final. 
3.8- As listas com o Resultado Final da Seleção serão divulgadas no mural, localizado no Hall de entrada da Prefeitura e no site oficial da Prefeitura Municipal. 
 
4- DO RESULTADO  
 
4.1- O resultado final deste Processo Seletivo Simplificado com os candidatos aprovados será publicado e divulgado até o dia 03/06/2015, no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros – www.montesclaros.mg.gov.br, órgão de publicação dos Atos Oficiais do Município e no Mural Público da Prefeitura Municipal de Montes 
Claros. 
4.2- Será de competência exclusiva dos candidatos interessados, acompanhar, devidamente, todas as publicações relativas ao presente Processo para todo e 
qualquer efeito. 
  
5. DAS CONVOCAÇÕES  
 
5.1- A convocação obedecerá à classificação constante da divulgação do resultado final, observado o percentual de vagas reservadas para os candidatos com 
deficiência. 
5.2- Tendo em vista o caráter precário da presente seleção, a convocação dos candidatos habilitados dependerá da disponibilização de vagas no Programa de 
Esporte e lazer da Cidade - PELC, não havendo, portanto, obrigatoriedade de convocação de todos os classificados no limite de vagas. 
5.3- O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, conforme já 
informado. 
5.4- A Prefeitura Municipal de Montes Claros não se responsabilizará por qualquer descuido do candidato, que por falta de verificação de seu correio eletrônico, não 
se manifestar dentro do prazo conferido para resposta. O preenchimento das vagas estará sujeito à disponibilidade orçamentária e às necessidades da Prefeitura 
Municipal de Montes Claros/MG, conforme já informado. 
 
6- DA COMPROVAÇAO DE REQUISITOS  
  
6.1- Quando convocado para celebração do Contrato Temporário, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
a-  Cópia do Documento de Identidade (RG); 
b-  Cópia do CPF; 
c-  Declaração de Escolaridade original e recente; 
d- 1 (uma) foto 3X4; 
e- Cópia de comprovante de residência (conta de luz ou telefone); 
f-  Título de Eleitor, e, comprovante de votação das últimas eleições ou justificado a ausência; 
g- Certificado de reservista(sexo masculino); 
h- Declaração, expedida por órgão ou entidade, comprobatória da experiência declarada pelo candidato no momento da inscrição. 
 
7- DA CONTRATAÇÃO  
 
7.1- A contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação dos candidatos, de acordo com as vagas. 
7.2-A convocação dos candidatos habilitados para contratação será feita por publicação de convocação afixada no mural, localizado no Hall de entrada da Prefeitura 
Municipal e documento encaminhado ao aprovado, através do seu endereço eletrônico, tornando sem efeito a classificação do candidato que não se apresentar no  
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prazo estabelecido. 
7.3-O candidato convocado deverá comparecer à Secretaria de Planejamento e Gestão situada no prédio sede da Prefeitura Municipal, munido da documentação 
exigida, sendo que todos os requisitos deverão ser comprovados por cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original. 
 
8-DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
8.1- A critério da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, por justo motivo, as datas e/ou os horários das etapas poderão ser alteradas, mediante Retificação de 
Edital a ser publicado, sem que implique em direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 
8.2- Os casos omissos serão analisados e decididos pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e pela Comissão de Avaliação. 
8.3- O candidato que desistir da contratação será excluído de imediato da lista de classificação. 
8.4- Será considerado desistente o candidato que, convocado, se recusar a participar imediatamente das atividades do Programa. 
8.5- O candidato que se sentir lesado na análise curricular poderá recorrer, desde que devidamente fundamentado, na Secretaria Municipal Adjunta de Esporte e 
Juventude, situada na Rua Enor de Brito, nº 22, Bairro Morada do Sol, no dia posterior ao resultado, das 08:00 h às 17:30 h. 
8.6- O presente Edital será publicado no órgão de publicação oficial da Prefeitura Municipal de Montes Claros/MG, www.montesclaros.mg.gov.br e afixado no quadro 
de avisos da Secretaria de Planejamento e Gestão, sendo essas as formas oficiais de comunicação dos atos do Processo Seletivo para todos os efeitos legais. 
8.7- A contratação não poderá exceder, ao prazo informado no quadro constante de item 1 deste edital, enquanto vigentes as normas constantes do Plano de 
Trabalho apresentado ao Ministério do Esporte. 
8.8- Os candidatos deverão ter disponibilidade para cumprir a carga horária estabelecida ao seu respectivo cargo, cientes de que o horário de desenvolvimento das 
atividades ficará a critério de cada Núcleo de atividades em que o mesmo estiver vinculado. 
8.9- Excepcionalmente poderá ser estabelecida, em comum acordo, jornada semanal que venha a contemplar cumprimento de algumas horas durante os finais de 
semana, com vistas ao acompanhamento de eventos culturais, esportivos, turísticos, considerados relevantes à execução dos trabalhos, e desde que não ultrapasse 
a carga horária semanal determinada neste Edital. 
8.10- O presente Processo Seletivo terá validade enquanto durar o programa. Cabendo à Comissão de Avaliação, caso haja vacância nos cargos, e, indisponibilidade 
de pessoal, promover novo processo. 
8.11- A qualquer tempo, se comprovados o não atendimento ou a não adequação aos requisitos deste Processo Seletivo ou da legislação pertinente, o (a) candidato 
(a), mesmo que já tenha iniciado as atividades do estágio, será desclassificado (a). 
8.12- O candidato que recusar a contratação, ou ainda deixar de entrar no exercício imediatamente após 48 horas, será considerado desistente. 
8.13- A eliminação do candidato habilitado, contratado ou não, bem como sua desistência, por escrito, importará na convocação daquele que o suceder na ordem de 
classificação, durante o período de validade da Seleção. 
8.14- A inscrição do candidato na Seleção Simplificada implicará, para todo e qualquer efeito, no conhecimento das presentes instruções, bem como na tácita 
aceitação das mesmas e na concordância das condições, normas e exigências estabelecidas no presente Edital, das quais não poderá alegar desconhecimento, em 
momento algum. 
8.15- As despesas decorrentes da participação na Seleção Simplificada de que trata este Edital correrão por conta dos próprios candidatos. 
8.16- Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões relativos à classificação de candidatos, valendo, para tal fim os resultados homologados pela 
Comissão de Seleção. 
8.17- O acompanhamento das normas, comunicados, avisos e resultados referentes a esta Seleção Simplificada é de responsabilidade exclusiva do candidato. 
 
 
                                Montes Claros/MG, 13 de maio de 2015. 

 
 

                                                WAGNER DE PAULO SANTIAGO 
                                          Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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