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Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Jurídica

Decreto nº 3.285, de 14 de maio de 2015
DECRETA LUTO OFICIAL

O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG, no uso de suas atribuições legais e, considerando o
falecimento do Arcebispo emérito de Montes Claros, Dom Geraldo Majela de Castro,
Ordenado Padre no dia 8 de dezembro de 1953 e sagrado Bispo no dia 8 de setembro de 1982,
Dom Geraldo Majela foi nomeado pelo Papa João Paulo II, em dia 29 de junho de 2001, o primeiro
Arcebispo Metropolitano da Província Eclesiástica de Montes Claros, elevando a Diocese de Montes
Claros à condição de Arquidiocese.
Considerando que seu falecimento representa uma perda irreparável para a sociedade
montesclarense, gerando grande consternação, incumbindo a nós registrar o sentimento de gratidão
e respeito ao saudoso religioso;
DECRETA:
Art. 1º. Fica decretado luto oficial neste Município, nos dias 14, 15 e 16 de maio de 2.015, em
homenagem póstuma à sua Ex.ª Revma Dom Geraldo Majela de Castro.
Art. 2º. Os serviços desta municipalidade permanecem funcionando regularmente.
Art. 3º. O presente decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
presente data.

Município de Montes Claros, 14 de maio de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO -  PREGÃO ELETRÔNICO
0037/2015 - Processo Nº. 0090/2015
OBJET O: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ARBITRAGENS EM GERAL, COMPREENDENDO
ÁRBITROS, MESÁRIOS E DELEGADOS EM DIVERSAS
MODALIDADES E CATEGORIAS ESPORTIVAS PARA O
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico no
sítio www .licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às 08h00min
do dia 28de maio de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do dia 28
de maio de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 28 de maio
de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/ Central de Compras/
Pregão PMMC  e www .licit acoes-e.com.br .

Montes Claros, 14 de maio de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a

Pregoeiro

Município  de Montes Claros-MG
Secret aria Municip al de Finanças

PORTARIA SMF/PMMC 02/2015

Regulamenta o Decreto nº Decreto nº 2.321, de 02 de
fevereiro de 2.007 e dá outras providências.

O Secretário de Finanças do Município de Montes Claros,
no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º.  O acesso ao sistema para Declaração Eletrônica
de Serviços -  DES será disponibilizado no endereço
eletrônico da Prefeitura Municipal de Montes Claros
www.montesclaros.mg.gov.br.
Art. 2º.  Após o encerramento da declaração do mês de
competência, serão emitidas guias individualizadas por
tipo de recolhimento do ISSQN (Imposto Sobre Serviços
de Qualquer Natureza),  na modalidade próprio ou retido.
Parágrafo único.  O ISSQN da competência de Maio/2015
com vencimento em Junho/2015, será recolhido mediante
guia avulsa disponibilizada pelo Município no sistema
eletrônico, devendo o Contribuinte informar a base de
cálculo e alíquota, para pagamento das notas fiscais
emitidas no sistema anterior.
 Art. 3º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições contrárias.

Município de Montes Claros, 06 de maio de 2015.
Adão Afonso Lima Pacheco

Secretário Municipal de Finanças

Município  de Montes Claros-MG
Secret aria Municip al de Finanças
PORTARIA SMF/PMMC 03/2015

Regulamenta o Decreto nº 2.811, de 13 de junho
de 2011 e dá outras providências.

O Secretário de Finanças do Município de Montes
Claros, no uso de suas atribuições, RESOLVE:
Art. 1º.  O acesso ao sistema para emissão da Nota
Fiscal de Serviços Eletrônica será disponibilizado
no endereço eletrônico da Prefeitura Municipal de
Montes Claros www.montesclaros.mg.gov.br.
Parágrafo único. O acesso ao sistema se dará
por meio do CNPJ da empresa, que deverá utilizar
no campo login o CPF do responsável e como
senha inicial sua inscrição municipal, que deverá
ser alterada no primeiro acesso.
Art. 2º.  A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-
e conterá, numeração gerada pelo sistema, em
ordem crescente, sequencial e reiniciada a cada
ano, com distinção numérica entre cada
estabelecimento. Em virtude da mudança de
sistemas em 2015, o número será de 15 dígitos,
iniciado com 20159 e a cada exercício será
crescente e sequencial iniciada do número 1 para
cada estabelecimento.
Art. 3º.  A nota fiscal de Serviços Eletrônica -  NFSe
observará o Modelo Conceitual e de integração
definido pela Associação Brasileira das Secretarias
de Finanças das Capitais - ABRASF, Versão 2.2
de Março/2012, ficando resguardado ao Município
promover atualizações de versões e implementar
as adequações que entender necessárias para
atendimento às normas e preceitos da legislação
municipal.
Art. 4º.  A nota fiscal de serviços eletrônica poderá
ser cancelada ou substituída em até 10 (dez) dias
após a sua emissão, desde que não ultrapasse o
prazo do vencimento do ISSQN (Imposto sobre
Serviços de Qualquer Natureza) do mês de
competência.
Paragrafo Único. Ultrapassado o período
estabelecido no caput do artigo, deverá ser
solicitado o cancelamento ou a substituição da nota
fiscal através de abertura de processo
administrativo.
Art. 5º.  Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições
contrárias, especialmente aquelas constantes da
Portaria SEFAZ/PMMC 03/2011 e da Portaria
SEFAZ/PMMC 04/2011.

Município de Montes Claros, 06 de maio de
2015.

Adão Afonso Lima Pacheco
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

Procuradoria Geral
NOTA DE ESCLARECIMENTO EM

CUMPRIMENTO À DECISÃO DO TRIBUNAL
DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

TCEMG PROLATADA NOS AUTOS DO
PROCESSO Nº. 944807.

O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG , pessoa
jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº. 22.678.874/0001-35, com endereço na
Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na
Cidade de Montes Claros/MG, com o CEP. 39.401-
002, neste ato representado por sua Secretária
Municipal de Saúde, Ana Paula Oliveira
Nascimento, e pela Presidente da Comissão de
Licitações e Julgamento, Nilma Silva Antunes, que
a esta subscrevem, em cumprimento à decisão
prolat ada nos autos do Processo nº. 944807 , em
curso na Primeira Câmara do Tribunal de Contas
do Estado de Minas Gerais - TCEMG, em relação
ao Chamamento Público nº. 001 1/2014, cujo
objeto é o � credenciamento de entidades
públicas e privadas, com e sem fins lucrativos,
prest adoras de serviços de atenção à saúde -
hospit ais e clínicas -  a fim de atender a
demanda dos serviços assistenciais médico-
hospit alares em média e alt a complexidade por
intermédio de ações de regulação do acesso
realizadas pelo Complexo Regulador deste
Município � , esclarece que:
1) A possível contradição existente entre o item 8.1
do instrumento convocatório e Cláusula Sexta do
Anexo V -  Minuta de Contrato, não trouxe qualquer
prejuízo a regularidade do procedimento de
credenciamento. Note-se que, apesar do item 8.1
do instrumento convocatório mencionar � Plano
Operativo Anual� , deixou claro que o Interessado
deveria � apresentar sua proposta de trabalho
constando os procedimentos a serem realizados
mensalmente� . Em cotejo com a Cláusula Sexta
do Anexo V -  Minuta de Contrato, depreende-se
que o Plano Operativo Anual será elaborado pela
Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com o
Interessado, levando-se em consideração, dentre
outros requisitos editalícios, a proposta de trabalho,
requisito de habilitação.
2) A estimativa de quantitativos por procedimentos
a serem contratados constam na Tabela da PPI/
MG  (Programação Pactuada e Integrada),
disponível no sítio eletrônico da Secretaria de
Estado da  Saúde de Minas Gerais <http://
ppiassistencial.saude.mg.gov.br/>, onde estão
estabelecidos todos os procedimentos
componentes do teto físico e financeiro do
Município de Montes Claros. Igualmente os
mesmos procedimentos constam na TABELA DO
SIGTAP do Ministério da Saúde <http://
sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/
inicio.jsp>. Ressalte-se que os mencionados sítios
eletrônicos foram prévia e amplamente divulgados
através do Anexo III do instrumento convocatório.
É relevante esclarecer que a PPI é um instrumento
nacional de alocação, onde são demonstrados
todos os recursos financeiros e físicos a serem
realizados para a população própria e referenciada
em determinada região. Desta forma, consoante
instrumento convocatório, além da PPI, serão
considerados para estimativa de quantitativos a
serem contratados: I) análise do Sistema de
Cadastro de Estabelecimento de Saúde - SCNES
de cada prestador, onde pode- se verificar sua

capacidade técnica operacional e assistencial; II)
análise da série histórica de produção dos últimos
12 meses, conforme relatório dos dados oficiais
demonstrados pelo DATA/SUS.
3) Em análise do instrumento convocatório em
epigrafe, a Unidade Técnica do TCEMG verificou
que não há qualquer ilegalidade na opção do
Município de Montes Claros pelo sistema de
credenciamento, não havendo violação ao princípio
da isonomia. Em total dissonância com o parecer
da Unidade Técnica do TCEMG, o Ministério
Público de Contas alega que o edital sob análise
carece de cautelas que assegurem a observância
dos princípios da isonomia e impessoalidade, por
não permitir que o usuário escolha quem, dentre
os Credenciados lhe prestará serviços de saúde.
Ora, o usuário tem autonomia para escolher o
Credenciado que lhe prestará o serviço de saúde,
no entanto, existem fluxos a serem observados,
conforme dispõe a Portaria Ministerial nº. 1.559,
de agosto de 2008, que institui a Política Nacional
de Regulação. O mencionado diploma legal, dentre
outras atribuições, estabelece a regulação do
acesso à assistência, também denominada
regulação do acesso ou regulação assistencial.
Tem como objeto a organização, o controle, o
gerenciamento e a priorização do acesso e dos
fluxos assistenciais no âmbito do SUS; e como
sujeitos, seus respectivos gestores públicos.
Estabelece o complexo regulador e suas unidades
operacionais e esta abrange a regulação médica,
exercendo autoridade sanitária para a garantia do
acesso baseada em protocolos, classificação de
risco e demais critérios de priorização. Reitera-se
que o presente Credenciamento visa selecionar
todos os interessados que tenham a habilitação
mínima exigida. Com este procedimento garante-
se a isonomia a quem se interesse credenciar e
organiza a disponibilização dos serviços de acordo
com a capacidade de cada Credenciado.
4) Quanto a remuneração a que terá direito o
Credenciado, esta restou demonstrada
expressamente no item 8 do Anexo II -  Termo de
Referência:
8.1. O credenciado será remunerado de acordo
com o Plano Operativo pactuado, observando-se
os critérios qualitativos e quantitativos, vinculados
ao orçamento e disponibilidade financeira de
acordo com a liberação de repasses do Ministério
da Saúde/ Secretaria Estadual de Saúde.
8.2. Os serviços objeto do presente contrato
serão remunerados de acordo com a T abela do
Sistema Único de Saúde e com os incentivos
instituídos pelas Port arias do Ministério da
Saúde e Secret aria de Est ado da Saúde de
Minas Gerais .
8.3. Quaisquer pagamentos não isentarão o
Contratado das responsabilidades assumidas no
termo de Contrato.
Desta forma, de acordo com o serviço prestado, o
Contratado terá direito a todos os incentivos
instituídos pelas Portarias do Ministério da Saúde
e Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais
durante a vigência do contrato. Atualmente estão
instituídos os seguintes benefícios:
A) Todos os prestadores hospitalares públicos e
filantrópicos farão jus ao incentivo de apoio a
contratualização (IGH - PORTARIA MS Nº 142, DE
27 DE JANEIRO DE 2014), disponível no sítio
eletrônico <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2014/prt0142_27_01_2014.html>;
B) FIDEPS, Integrasus e IAPI: receberão estes
incentivos contemplados em Portaria Ministerial
específica de acordo com o preenchimento de pré-
requisitos definidos pelo Ministério da Saúde <http:/
/ sna .saude .gov.b r / leg is la / leg is la / f ideps /
SAS_P95_94fideps>;
C) Os incentivos dos Programas Rede Cegonha,
Rede Resposta RUE e Prohosp não estão
contemplados neste edital pois se referem a
convênios específicos f irmados com os
prestadores , de acordo com critérios definidos a
nível Estadual e/ou Federal. INTEGRASUS: <http:/
/bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2001/
prt1413_30_08_2001.html>. Rede Cegonha
Ministerial: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
saudelegis/gm/2011/prt1459_24_06_2011.html>.
Considerando que não houve suspensão do
certame e entendendo que os esclarecimentos
acima atendem à decisão do TCEMG, determina
que a presente seja publicada pela mesma forma
que se deu a divulgação do instrumento
convocatório inicial, e conferido regular andamento
processual ao Chamamento Público nº. 0011/2014.

Montes Claros/MG, 13 de maio de 2015.
Ana Paula Oliveira Nascimento
Secretária Municipal de Saúde

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão de Licitações e

Julgamento

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
EXTRATO Nº 0044/2015 – ERRATA DE PUBLICAÇÃO.

A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento torna
público a errata de Publicação
ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errat a de Publicação realizada no dia 13/05/2015 no
Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes
Claros (p agina 01), no Diário Oficial da União (p agina
210) e no jornal Hoje em Dia (p agina 26) – Aviso de
Licit ação Processo 001 12/2015 – Concorrência Pública
0013/2015 – Onde se lê: UBS T2T NO BAIRRO
PLANAL TO; UBS T2T NO BAIRRO EDGAR PEREIRA;
UBS T2T NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE LIMA.  - Leia-
se: UBS  PORTE II NO BAIRRO PLANAL TO; UBS
PORTE II NO BAIRRO EDGAR PEREIRA; UBS PORTE
III NO BAIRRO JOSÉ CARLOS DE LIMA

Montes Claros (MG), 14 de Maio de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamento
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

O município de Montes Claros através da Gerência
de Contratos, informa a tentativa de notificação da
empresa COMERCIAL  SERRA AZUL  LTDA ,
CNPJ 02.553.096/0001-40 através de
correspondência enviada pelos Correios em 24/
04/2015 no endereço constante dos autos do
Processo 0339/2014, Pregão Presencial 0170/
2014, sendo a mesma devolvida pelo motivo
“mudou-se”. Isto posto, nos termos do artigo 77 e
seguintes da Lei 8.666/93, fica a sociedade
empresarial COMERCIAL SERRA AZUL LTDA -
ME, notificada para que proceda à entrega dos
produtos, em conformidade com os quantitativos
estabelecidos nas Ordens de Compra nº. 11882/
2015, 1183/2015, 1184/2015, 1187/2015, 1186/
2015, 1393/2015 e 1391/2015, devidamente
recebida pela Notificada, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias , a contar da data da publicação
desta notificação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Montes Claros, sob pena de rescisão
contratual, bem como aplicação das penalidades
administrativas previstas no Edital, cumulada com
a sanção prevista no artigo 7º da Lei 10.520/02,
ou seja, impedimento de licit ar e contrat ar com
a Administração Pública por um período de até
05 (cinco) anos.

Montes Claros, 14 de maio de 2015

Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a
Gerencia de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

O município de Montes Claros através da Gerência
de Contratos, informa a tentativa de notificação da
empresa COMERCIAL  SERRA AZUL  LTDA ,
CNPJ 02.553.096/0001-40 através de
correspondência enviada pelos Correios em 24/
04/2015 no endereço constante dos autos do
Processo 0054/2014, Pregão Presencial 0029/
2014, sendo a mesma devolvida pelo motivo
“mudou-se”. Isto posto, nos termos do artigo 77 e
seguintes da Lei 8.666/93, fica a sociedade
empresarial COMERCIAL SERRA AZUL LTDA -
ME, notificada para que proceda à entrega dos
produtos, em conformidade com os quantitativos
estabelecidos nas Ordens de Compra nº. 0054/
2015, 0540/2015, 1329/2015, 1390/2015 e 1392/
2015, devidamente recebida pela Notificada, no
prazo improrrogável de 5 (cinco) dias , a contar
da data da publicação desta notificação no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros,
sob pena de rescisão contratual, bem como
aplicação das penalidades administrativas
previstas no Edital, cumulada com a sanção
prevista no artigo 7º da Lei 10.520/02, ou seja,
impedimento de licit ar e contrat ar com a
Administração Pública por um período de até
05 (cinco) anos.

Montes Claros, 14 de maio de 2015

Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a
Gerencia de Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE NOTIFICAÇÃO

O município de Montes Claros através da Gerência
de Contratos, informa a tentativa de notificação da
empresa CADERPEL COMÉRCIO LTDA - ME,
CNPJ 19.528.105/0001-46 através de
correspondência enviada pelos Correios em 06/
05/2015 no endereço constante dos autos do
Processo 0184/2014, Pregão Presencial 0101/
2014, sendo a mesma devolvida pelo motivo “não
existe nº indicado”. Isto posto, nos termos do artigo
77 e seguintes da Lei 8.666/93, fica a sociedade
empresarial COMERCIAL SERRA AZUL LTDA -
ME, notificada para que proceda à entrega dos
produtos, em conformidade com os quantitativos
estabelecidos nas Ordens de Compra nº. 1395/
2015, 1396/2015, 1397/2015, 1398/2015, 1399/
2015, 1419/2015 e 1420/2015 devidamente
recebida pela Notificada, no prazo improrrogável
de 5 (cinco) dias , a contar da data da publicação
desta notificação no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Montes Claros, sob pena de rescisão
contratual, bem como aplicação das penalidades
administrativas previstas no Edital, cumulada com
a sanção prevista no artigo 7º da Lei 10.520/02,
ou seja, impedimento de licit ar e contrat ar com
a Administração Pública por um período de até
05 (cinco) anos.

Montes Claros, 14 de maio de 2015

Wagner Tadeu Rodrigues Pitt a
Gerencia de Contratos
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