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Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.262, de 10 de março de 2015.
ALTERA O ARTIGO 51 DO DECRETO N. 2.185
DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.005

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 e,
Considerando a necessidade de regulamentação da
isenção do Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis (ITBI) descrita no inciso II, do art. 51 da
Lei Complementar Municipal n.º 04, de 07 de
dezembro de 2005, especialmente no que se refere
à fixação de critérios para definição do que se
entende por famílias de baixa renda;
Considerando que o Programa Minha Casa Minha
Vida (PMCMV) do Governo Federal define como
beneficiários da denominada Faixa I aqueles
indivíduos cuja renda familiar não seja superior a
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) e que
estejam adquirindo imóvel no valor de até R$
65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), nos termos
da Resolução nº 194, de 12/12/2012 e da Portaria
nº 168, de 12/04/2013, ambas do Ministério das
Cidades;

DECRETA:

Art. 1º. O parágrafo único do art. 51 do Decreto
nº 2.185, de 29 de dezembro de 2005, passa a
vigorar como § 1º conservando a redação atual.

Art. 2º. O art. 51, do Decreto nº 2.185, de 29 de
dezembro de 2005, passa a vigorar acrescido do §
2º com a seguinte redação:
“Art. 51 - ...
...
§2º. A isenção estabelecida no inciso II deste artigo
aplicar-se-á quando o imóvel adquirido for avaliado
em até R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e
desde que os programas habitacionais destinem-
se a beneficiar famílias com renda total de até 02
(dois) salários mínimos”.�

Município de Montes Claros, 10 de março de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.263, 13 de março de 2015

DISPÕE CRIAÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ÉTICA PÚBLICA  E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS CORRELA TAS

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais,  nos termos do artigo 71, inciso
VI da Lei Orgânica do Município de Montes Claros
e
Considerando a Lei Municipal 3.177/03 que institui
o Código de Ética do Servidor Público,

DECRETA:

Art. 1º –  Fica criado o Conselho Municipal de Ética
Pública, vinculado diretamente à Controladoria
Geral, o qual abrangerá as atribuições da
Comissão de Ética criada pelo art. 16 da Lei 3.177/
03, competindo-lhe zelar pelo cumprimento dos
princípios éticos na Administração Pública
Municipal e, ainda:
”I - receber denúncias relativas a atos praticados
por integrantes da Administração Municipal Direta
ou Indireta, que importem infrações Éticas nos
termos do presente Decreto e da Lei 3.177/03 e
proceder à sua apuração;

II - instaurar, de ofício, no âmbito de sua
competência, processo e sindicância sobre fato
ou ato lesivo de princípio ou regra de ética pública;

III - conhecer de consultas, denúncias ou
representações relativas a integrantes da
Administração Municipal Direta e Indireta;

IV - decidir, originariamente, sobre questões
relativas à aplicação deste Decreto e da Lei 3.177/
03, que envolvam condutas de integrantes da
Administração Municipal Direta e Indireta;

V - decidir, sobre questões relativas à aplicação
do presente Decreto e da Lei 3.177/03, que
envolvam condutas de agentes públicos
municipais que não forem de competência da
Corregedoria Municipal;

VI - elaborar normas, correlatas à sua área de
atuação;

VII - responder consultas de autoridades e demais
agentes públicos relativas à sua área de atuação;

VIII - dirimir dúvidas a respeito da interpretação
das normas deste Decreto e deliberar sobre os
casos omissos;

IX - determinar à Corregedoria Municipal o
processamento de denúncias recebidas pelo
Conselho que importem apuração de infrações
disciplinares;

X - elaborar o seu Regimento Interno;

XI – responsabilizar pela ampla divulgação do
presente Decreto e da Lei 3.177/03, notadamente,
entre os agentes públicos Municipais.

”§ 1º - O Conselho Municipal de Ética Pública será
composto por 3 (três) membros titulares, e seus
respectivos suplentes, escolhidos e designados
pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, para
exercício de mandato de 2 (dois) anos, admitida
uma única recondução.

§ 2º - Os membros do Conselho serão escolhidos
entre os Servidores Municipais Efetivos.

§ 3º - Os membros do Conselho Municipal de Ética
Pública não receberão qualquer remuneração e
os trabalhos nele desenvolvidos serão
considerados prestação de serviço público
relevante.
§ 4º - Das decisões finais do Conselho de Ética
Pública caberá recurso ao Chefe do Executivo
Municipal;
§ 5º – Os membros do Conselho Municipal de Ética
Pública serão nomeados mediante Portaria do
Chefe do Executivo.

Art. 2º – Os princípios e normas de conduta ética
dispostos no presente Decreto e na Lei 3.177/03,
são aplicáveis a todos os órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
Municipal, sem prejuízo da observância dos
demais deveres e proibições legais e
regulamentares.
”Parágrafo Único.  Reputa-se agente público, para

os efeitos deste Decreto, todo aquele que exerce,
ainda que transitoriamente ou sem remuneração,
por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função na
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo
Municipal, em qualquer grau ou nível hierárquico.

Art. 3º – O agente público observará, no exercício
de suas funções, os padrões éticos de conduta que
lhe são inerentes, visando a preservar e ampliar a
confiança do público, na integridade, objetividade,
imparcialidade e no decoro da Administração
Pública, regendo-se pela legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência administrativas e, ainda, pelos seguintes
princípios e valores fundamentais:
”I - supremacia do interesse público: elemento
justificador da própria existência da Administração
Pública, destinado à consecução da justiça social
e do bem comum;

II - preservação e defesa do patrimônio público e
da probidade administrativa, de forma a assegurar
a adequada gestão da coisa pública e da
destinação das receitas públicas;

III - imparcialidade: os agentes públicos devem
abster-se de manifestar suas preferências pessoais
em suas atividades de trabalho, desempenhando
suas funções de forma imparcial e profissional;

IV - a honestidade, a dignidade, o respeito e o
decoro: os agentes públicos devem proceder
conscientemente sempre defendendo o bem
comum;

V - isonomia: os atos da Administração devem estar
comprometidos com o interesse geral e a
concreção do bem comum;

VI - qualidade, eficiência e equidade dos serviços
públicos;

VII - competência e desenvolvimento profissional:
o agente público deve buscar a excelência no
exercício de suas atividades, mantendo-se
atualizado quanto aos conhecimentos e
informações necessários, de forma a obter os
resultados esperados pela sociedade.

 Art. 4º – Constituem deveres dos Agentes Públicos
municipais, além dos regulados pela Lei 3.177/03:
” I - resguardar, em sua conduta pessoal, a
integridade, a honra e a dignidade de sua função
pública, agindo em harmonia com os compromissos
éticos assumidos neste Código e os valores
institucionais;

II - proceder com honestidade, probidade e
tempestividade, escolhendo sempre, quando
estiver diante de mais de uma opção legal, a que
melhor se coadunar com a ética e com o interesse
público;

III - reportar imediatamente à chefia competente
todo e qualquer ato ou fato que seja contrário ao
interesse público, prejudicial à Administração ou à
sua missão institucional, de que tenha tomado
conhecimento em razão do cargo, emprego ou
função;

IV - tratar autoridades, colegas de trabalho,
superiores, subordinados e demais pessoas com
quem se relacionar em função do trabalho, com
urbanidade, cortesia, respeito, educação e
consideração;

V - ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e
atenção, respeitando a capacidade e as limitações
individuais de todos os usuários do serviço público,
sem qualquer espécie de preconceito ou distinção
de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade,
cor, idade, religião, tendência política, posição
social e quaisquer outras formas de discriminação;

VI - empenhar-se em seu desenvolvimento
profissional, mantendo-se atualizado quanto a
novos métodos, técnicas e normas de trabalho
aplicáveis à sua área de atuação;

VII - manter-se atualizado com as instruções, as
normas de serviço e a legislação pertinentes ao
órgão onde exerce suas funções;

VIII - disseminar no ambiente de trabalho
informações e conhecimentos obtidos em razão de
treinamentos ou de exercício profissional que
possam contribuir para a eficiência dos trabalhos
realizados pelos demais agentes públicos;

IX - evitar quaisquer ações ou relações conflitantes,
ou potencialmente confl i tantes, com suas
responsabilidades profissionais;

X - não ceder a pressões de superiores
hierárquicos, de contratantes, interessados e
outros que visem a obter quaisquer favores,
benesses ou vantagens indevidas em decorrência
de ações ou omissões imorais, i legais ou
antiéticas, e denunciá-las;

XI - manter neutralidade no exercício profissional
conservando sua independência em relação às
influências polít ico-partidária, religiosa ou
ideológica, de modo a evitar que essas venham a
afetar a sua capacidade de desempenhar com
imparcialidade suas responsabil idades
profissionais;

XII - facilitar a fiscalização de todos os atos ou
serviços por quem de direito, prestando toda
colaboração ao seu alcance;

XIII - abster-se, de forma absoluta, de exercer sua
função, poder ou autoridade com finalidade
estranha ao interesse público, mesmo que
observando as formalidades legais e não
cometendo qualquer violação expressa à lei;

Art. 5º – Aos Agentes Públicos Municipais é
condenável a prática de qualquer ato que atente
contra a honra e a dignidade de sua função pública,
contra o disposto na Lei 3.177/03 e que seja
contrário os compromissos éticos e aos valores
institucionais, sendo-lhe vedado, ainda:

I - praticar ou compactuar, por ação ou omissão,
direta ou indiretamente, com ato contrário à ética
e ao interesse público, mesmo que tal ato observe
as formalidades legais e não cometa violação
expressa à lei;
II - discriminar colegas de trabalho, superiores,
subordinados e demais pessoas com quem se
relacionar em função do trabalho, em razão de
preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação
sexual, nacionalidade, cor, idade, religião,
tendência política, posição social ou quaisquer
outras formas de discriminação;
III - adotar qualquer conduta que interfira no
desempenho do trabalho ou que crie ambiente
hostil, ofensivo ou com intimidação, tais como
ações tendenciosas geradas por simpatias,
antipatias ou interesses de ordem pessoal,
sobretudo e especialmente o assédio sexual de
qualquer natureza ou o assédio moral, no sentido
de desqualificar outros, por meio de palavras,
gestos ou atitudes que ofendam a autoestima, a
segurança, o profissionalismo ou a imagem;
IV - atribuir a outrem erro próprio;
V - apresentar como de sua autoria ideias ou
trabalhos de outrem;
VI - ocupar postos ou funções, mesmo não
remuneradas, em organizações sociais, entidades
classistas e ou políticas que possam gerar
situações de conflitos de interesses em relação aos
objetivos, responsabilidades e ao papel exigido
para o exercício do cargo, emprego ou função
pública;
VII - usar do cargo, emprego ou função, facilidades,
amizades, influências ou de informação
privilegiada, visando à obtenção de quaisquer
favores, benesses ou vantagens indevidas para si,
para outros indivíduos, grupos de interesses ou
entidades públicas ou privadas;
VIII - pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação,
prêmio, presente, comissão, doação ou vantagem
de qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer
pessoa, para o cumprimento da sua missão ou para
influenciar outro agente público para o mesmo fim;
IX - fazer ou extrair cópias de relatórios ou de
quaisquer outros trabalhos ou documentos ainda
não publicados, pertencentes ao Município, para
utilização em fins estranhos aos seus objetivos ou
à execução dos trabalhos a seu encargo, sem
prévia autorização da autoridade competente;
X - divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer
meio, de informações sigilosas obtidas por
qualquer forma em razão do cargo, emprego ou
função;

XI - apresentar-se embriagado ou sob efeito de
quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho
ou, fora dele, em situações que comprometam a
imagem pessoal e, por via reflexa, a institucional;
XII - utilizar sistemas e canais de comunicação da
Administração para a propagação e divulgação de
trotes, boatos, pornografia, propaganda comercial,
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religiosa ou político-partidária;

XIII - manifestar-se em nome da Administração
quando não autorizado e habilitado para tal, nos
termos da política interna de comunicação social;

XIV - ser conivente com erro ou infração às normas
do presente Decreto ou ao Código de Ética de sua
profissão;
XV - usar de artifícios para procrastinar ou dificultar
o exercício regular de direito por qualquer pessoa,
causando-lhe dano moral ou material;

XVI - permitir que perseguições, simpatias,
antipatias, caprichos, paixões ou interesses de
ordem pessoal interfiram no trato com o público,
com os jurisdicionados administrativos ou com
colegas;

XVII - utilizar, para fins privados, agentes públicos,
bens ou serviços exclusivos da administração
pública.

Parágrafo Único. Para os fins do inciso VIII deste
artigo é permitido o recebimento apenas de
brindes, nos termos da Resolução n.º 03, de 23 de
novembro de 2.000, do Governo Federal, como tal
entendidos aqueles:

I – que não tenham valor comercial ou sejam
distribuídos por entidade de qualquer natureza a
título de cortesia, propaganda, divulgação habitual
ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas
de caráter histórico ou cultural, desde que não
ultrapassem o valor unitário de R$ 100,00 (cem
reais);

II – cuja periodicidade de distribuição não seja
inferior a 12 (doze) meses; e

III – que sejam de caráter geral e, portanto, não se
destinem a agraciar exclusivamente uma
determinada autoridade.

Art. 6º – Sem prejuízo das penalidades
estabelecidas na Lei nº 3.175 de 23 de dezembro
de 2.003, as condutas incompatíveis com o
disposto na Lei 3.177/03 e neste Decreto serão
punidas, após o devido processo administrativo no
âmbito do Conselho Municipal de Ética Pública,
com as seguintes sanções:

”I - advertência, verbal ou escrita, aplicável aos
Agentes Públicos municipais, no exercício do
cargo, do emprego ou da função;”II - censura ética,
por escrito, aplicável aos Agentes Públicos que já
tiverem deixado o cargo, o emprego ou a função.

§ 1º - As sanções previstas no caput serão
aplicadas, conforme o caso, pelo Conselho, que
deverá, na hipótese de infração disciplinar,
determinar ao órgão correicional competente a
apuração dos fatos e a adoção das medidas legais
cabíveis.

§ 2º - Após a devida apuração dos fatos, o
Conselho Municipal Ética Pública poderá sugerir
a exoneração imediata de ocupante de cargo de
provimento em comissão.

§ 3º - O processo de apuração de prática de ato
em desrespeito ao preceituado no presente
Decreto e na Lei 3.177/03 será instaurado pelo
Conselho, conforme o caso, de ofício ou em razão
de denúncia fundamentada, desde que haja
indícios suficientes da infração.

Art. 7º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 13 de março de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.264, 16 de março de 2015

NOMEIA OS MEMBROS DA CÂMARA TÉCNICA
DE ACOMPANHAMENT O E O CONTROLE
SOCIAL  SOBRE A DISTRIBUIÇÃO, A
TRANSFERÊNCIA  E A APLICAÇÃO DOS
RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO (FUNDEB)

O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso de
suas atribuições legais e, nos termos do artigo 85
e 86 da Lei Orgânica Municipal; §4º do art. 15, da
Lei Municipal nº. 3.809, de 05 de outubro de 2007
e do art. 37, da lei Federal nº 11.494, de 20 de junho
de 2007,

D E C R E T A:

Art. 1° -  Ficam nomeados os membros do Conselho
Municipal de Educação (CME) de Montes Claros
para comporem a Câmara Técnica de
acompanhamento e o controle social sobre a
distribuição, a transferência e a aplicação dos
recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento de Educação Básica e
Valorização dos Profissionais do Magistério
(FUNDEB):

I  – Represent antes do Poder Executivo
Municip al
TITULAR: Heloísa de Oliva Gomes
SUPLENTE: Elisângela Mesquita Silva
TITULAR: Maria Enedina Alves Silveira
SUPLENTE: Marlene Tavares Cardoso
II – Represent antes dos Professores da
Educação Básica Pública
TITULAR: Iara de Fátima Pimentel Veloso
SUPLENTE: Júnea Marília Tolentino Amaral
III – Represent antes dos Diretores das Escolas
de Educação Básica
TITULAR: Fernando Soares Andrade
SUPLENTE: Célia Soares Ruas
IV – Represent antes dos Servidores Técnico-
Administrativos das Escolas Básicas
TITULAR: Daniel Dias da Silva
SUPLENTE: Ana Maria Brito Sales
V – Represent antes dos Pais de Alunos da
Educação Básica
TITULAR: Ângela Paula Cardoso Nogueira
SUPLENTE: Beatriz Pereira Silva
TITULAR: Claudirene Rodrigues Souza
SUPLENTE: Maria Aparecida Ferreira Soares
VI – Represent antes dos Estudantes da
Educação Básica Pública
TITULAR: Edimilson Pereira Rodrigues dos Santos
SUPLENTE: Arlen Chistian Rodrigues
TITULAR: Eliane Pereira de Jesus
SUPLENTE: Maria de Fátima Oliveira Neres
VII – Represent antes do Conselho Municip al de
Educação, membros da Câmara Técnica de
Educação Básica
TITULAR: Jaciara Braga Frões Nassau
SUPLENTE: Cibele Vieira Madureira Costa
VIII – Represent antes do Conselho T utelar
Municip al
TITULAR: Wagner Adriano de Souza
SUPLENTE: Adelza Costa de Oliveira
Art. 3º – Os Conselheiros da Câmara Técnica do
Fundeb exercerão os seus respectivos mandatos
por um período de 02 (dois) anos, em caso de
recondução deverá ser observado o disposto no
art. 13, da Lei Municipal nº 3.809/2007.
Art. 4º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 16 de março de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-3229-3183 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO RESULTADO DE PREGÕES PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2015
O Pregoeiro Municip al na forma da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações, torna  público  os
Result ados Finais dos Processos Licit atórios abaixo identificados:

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS  Nº:
0215/2014 – REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (MÓVEIS E
MATERIAIS PARA CASA, ESCRITÓRIO E COZINHA  EM GERAL; ELETRODOMÉSTICOS E
ELETROELETRÔNICOS) PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, processo
homologado em 04/02/2015. Contratados:

Fornecedor                                                                                                                 Valor Total a Pagar
MARCELO MONCAO DE JESUS 06822152601 - ME                                                             241.965,12
METALMONTES COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME 39.149,00
SPACE INFORMATICA E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 44.995,40
BRASIDAS EIRELI - ME   1.529,90
D & D EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - EPP                                                       271.618,56

Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da Ata de Registro de preços. Assinatura da Ata
de registro de preços em 11/02/2015.

A íntegra da Ata de Registro de Preços encontra-se Disponível na página da Prefeitura de Montes
Claros na Internet no endereço: www .montesclaros.mg.gov .br

Montes Claros (MG), 18 de Março de 2015.
Pregoeiro Municip al

MCTrans

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  Nº 007/15 - Processo Nº 021/15

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINZALIÇÃO, FISCALIZAÇÃO E EQUIP AMENTOS
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL  – EPI, PARA SEREM UTILIZADOS NA  MANUTENÇÃO E
IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA  DA CIDADE DE MONTES CLAROS - MG.

Dia da Licitação: 07/04/2015 - Horário: 08:00 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, 18 de março de 2015.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº75/2015

O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o  disposto nas Resoluções nº15  de 31 de
agosto/99, nº24 de 18 de abril de 2002, nº125 de 12 de dezembro de 2006, Leis nº
3002/02, 3.074/02 e 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- A estrutura do gabinete do vereador Fábio Neves Nunes está definida
conforme descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-184, 193 pontos;
01 cargo de Assessor Parlamentar G-91, 100 pontos; 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-72, 81 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-61, 70 pontos;01
cargo de Assessor Parlamentar G-46, 55 pontos; 02 cargos de Assessor
Parlamentar G-31, 40 pontos. Total de pontos: 579.

Artigo 2º- Exonerar, a partir do dia 16 (dezesseis) de março de 2015, a servidora
Solange Almeida Santos, lotada no gabinete do mesmo vereador, do cargo de
Assessor Parlamentar, nível G-31, 40 pontos , que vinha exercendo, em comissão,
neste legislativo.

Artigo 3º- Ratificar a nomeação da senhora Ramone Silva Fonseca, para exercer,
em comissão, o cargo de Assessor Parlament ar, nível G-31, 40 pontos, nomeada
por meio da Portaria nº 159/2014.

Artigo 4º -Por se tratar de cargo comissionado, cuja exoneração se dá “ad nutum”,
a servidora ora nomeada será exonerada tão logo expire o mandato do vereador
que a indicou, ou a qualquer tempo, por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 5º  - 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,  de 18 março de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
- EXTRATOS DE CONTRATO -

Processo nº014/2015 – Pregão Presencial n°04/2015 –  Objeto: Aquisição de
persinas com sanefas (bandô de alumínio) para serem instalados na nova sede da
Câmara. Partes: CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X  GENIUS IND.
E COM. DE VESTUÁRIO LTDA. Valor do contrato: R$ 4.280,00 (quatro mil, duzentos
e oitenta reais). Prazo de vigência: até 31/12/2015 – Dotação Orçamentária:
010101.122.0001.2007.3339030000000.

Processo nº016/2015 – Pregão Presencial n°06/2015 –  Objeto: Aquisição de
arranjos de flores naturais para ornamentação de mesa de honra. Partes: CÂMARA
MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X  ALAIDE MARIA  DE JESUS RAMETTA-
ME. Valor do contrato: R$ 15.450,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais).
Prazo de vigência: até 31/12/2015 – Dotação Orçamentária:
010101.031.0001.2004.3339030000000.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 0023/2015
Processo Nº. 0050/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de shows pirotécnicos
para atender a demanda da assessoria de
comunicação.
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 211- B. Centro / Montes
Claros-MG. O Edital está disponível no site
www.montesclaros.mg.gov.br!Central de
Compras‡Pregão PMMC.

Montes Claros, 18 de março de 2015

Diosmar Soares Da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 0027/2015
Processo Nº. 0059/2015
OBJET O: Contrat ação de veículos
especializados em transporte escolar rural.
Dia da Licit ação: 06/04/2015 - Horário:
09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 21 1- B. Centro / Montes
Claros-MG . O Edit al está disponível no site
www .montesclaros.mg.gov .br!Central de
Compras‡Pregão PMMC .

Montes Claros, 18 de março de 2015

Diosmar Soares Da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA DE MONTES CLAROS

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 15/2015
A Pregoeira Municip al na forma da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações torna  público  os Result ados Finais dos Processos Licit atórios abaixo

identificados:

PREGÃO PRESENCIAL Nº:

0086/2013 - CONTRATAÇÃO  DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS P ARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

SOCIAL, processo homologado em 16/07/2013. Contratada:

COPYNORTE SERVICOS E COMERCIO LTDA ME
Vigência: Segundo T ermo de Adit amento,  firmado em 16/01/2015, será prorrogada por mais 04 (quatro) meses, tendo como termo inicial 18/01/2015, e como

termo final 17/05/2015.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº:

0009/2015 – AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL ELETRÔNICA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E CADASTRO TÉCNICO

URBANO PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE SERVIÇOS URBANOS, processo homologado em 09/03/2015. Contratado:

GPS - AGRIMENSORA - EIRELI – EPP  - R$ 12.810,00

Vigência: Imediata

0247/2014 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS (UNIDADE GRAVADORA EXTERNA DE FITA, FITA PARA BACKUP, BATERIA TIPO
MOEDA PARA PLACA  MÃE DE MICROCOMPUTADOR, CAIXA  DE CABO, CONECTOR, ROTEADOR WIRELESS, SWICH) PARA ATENDER DIVERSAS

SECRETARIAS, processo homologado em 1 1/02/2015. Contrat adas:

Fornecedor Valor Total a Pagar

INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA                                    3.001,06

WORD VIX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME                                    2.293,88

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA - ME                                    1.176,00

TOTAL DISTRIBUIDORA E ATACADISTA LTDA - EPP                                    2.095,00

D. PEIXOTO INFORMATICA E COMERCIO DE BEBIDAS - ME                                    2.150,00

Vigência:Imediat a

Montes Claros (MG), 18 de março de 2015.

Pregoeiro Municipal
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