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

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE RESULTADO FINAL  REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0336/15 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 035/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO
DAS UBS PORTE II DOS BAIRROS JARDIM PRIMAVERA E EDGAR PEREIRA.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede
á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 09h30min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de
2015, composta das seguintes pessoas Nilma Silva Antunes, Karen Daniela Magalhães de Castro e
Diosmar Soares da Silva. Dando início a reunião, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e
Julgamento informou que as empresas Construtora Giorgio V asari Lt da-ME e Construtora Mecal
Ltda-EPP não entregaram a documentação, conforme ata do dia 29/10/2015,  que resultaram na
inabilitação das mesmas, onde foi concedido  o prazo de 8 (oito) dias uteis, de acordo com o art. 48, § 3º
da Lei Federal nº 8.666/93. Diante da falta dos documentos solicitados, a C.P.L.J., decide pela
INABILITAÇÃO  das empresas Construtora Giorgio V asari Lt da-ME e Construtora Mecal Lt da-EPP.
A C.P.L.J opina pela revogação do referido processo e posteriormente abertura de um novo. 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 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2015.

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro - Secretária – CPLJ

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

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Procuradoria Jurídica

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – Montes Claros –
MG - CEP 39.401-002

DECRETO Nº 3.350, DE 25 DE NOVEMBRO DE
2015.

ANULA  PARCIALMENTE O DECRET O Nº 3.119
DE 31/12/13, QUE NOMEIA CANDIDATOS
APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO PARA
CARGOS EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL.

O Prefeito do Município de Montes Claros, Estado
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais
e considerando:

a) a decisão constante nos autos do Processo
Administrativo Disciplinar de n.º 05/15, movido em
face da servidora Kátia Melisse Santos Goiabeira,
que determinou a anulação dos atos de sua
nomeação e posse, em virtude de decisão judicial
transitada em julgado nos autos da Ação Civil
Pública de n.º 0433.08.247734-3;

b) que a citada decisão da Comissão Julgadora
foi acolhida pela Procuradoria Geral e pelo Chefe
do Executivo Municipal;

c) o princípio da autotutela administrativa,
referendado pela Súmula 473 do Supremo Tribunal
Federal.

DECRETA:

Art. 1º –  Fica anulada a nomeação da candidata
Kátia Melisse Santos Goiabeira, em virtude da
decisão do Processo Administrativo Disciplinar de
n.º 05/15.

§1º. Ficam igualmente anulados todos os atos
posteriores praticados pela Administração Pública,
decorrentes da nomeação anulada por força do
caput do presente artigo.

§2º. A Secretaria de Planejamento e Gestão deverá
efetivar todas as providências necessárias ao
cumprimento do presente Decreto.

Art. 2º – Permanecem em vigor as demais
nomeações do Decreto n.º 3.119, de 31 de
dezembro de 2.013.

Art. 3° –  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Montes Claros(MG), 25 de novembro de 2015.
Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

ERRATA DE ATA DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA.
A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
torna público a errata da ata referente a
Concorrência Pública nº. 039/2015 - Processo
Licit atório nº. 0353/2015 - objeto: Contratação de
empresa especializada para execução dos serviços
de pavimentação asfáltica em vias urbanas no
município de Montes Claros, utilizando CBUQ,
compreendendo: serviços preliminares,
terraplanagem, pavimentação, drenagem,
fornecimento e colocação de meio fio, sarjeta em
concreto, passeio, rampa de acessibilidade e
sinalização viária, nos bairros Guarujá e
Independência. Na ata, onde se lê: “VITAL NOBRE
CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP” - Leia-se: “VITAL
NORTE CONSTRUTORA SERVIÇOS E
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP”.

Montes Claros (MG), 26 de novembro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0174/2015 - Processo Nº. 0415/

2015

OBJETO: Registro de Preços para aquisição de
óleos lubrificantes e aditivos para veículos e
máquinas para atender demanda da Prefeitura
Municipal de Montes Claros.
ENCAMINHAMENTO/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propostas deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio eletrônico
no sítio www.licitacoes-e.com.br.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 10 de dezembro de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 10 de dezembro de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 10 de
dezembro de 2015.
O Edital Está disponível nos sít ios
www.montesclaros.mg.gov.br/Central de Compras/
Pregão PMMC e www.licitacoes-e.com.br.

Montes Claros, 26 de novembro de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº 170/2015

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 31/08/1999, nº24 de 18/04/2002, nº125 de 12/
12/2006, Leis nº3.002/02, 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, 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
Domingos Edmilson Magalhães  está definida
conforme descrito a seguir: 01 cargo de Assessor
Parlamentar G-206, 215 pontos; 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-51, 60 pontos; 02 cargos

CÂMARA MUNICIPAL

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 211 – telefone – 0xx-38-3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO - RESULTADOS DE PREGÕES Nº 96/2015
A Pregoeira Municipal na forma da Lei Federal  n.º 8.666/93 e alterações torna  público  os Resultados
Finais dos Processos Licitatórios abaixo identificados:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº:
0081/2015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER ÀS NOVAS
EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA A SEREM IMPLANTADAS,
processo homologado em 25/09/2015. Contratados:
DABI ATLANTE S.A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA. R$ 6.999,99
R. DE F. TORRES -EPP. R$ 20.499,90
L.M. LADEIRA & CIA LTDA. R$ 38.162,60
CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS LTDA – ME. R$ 10.999,80
DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA EPP. R$ 53.850,00
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP. R$ 198.000,00
Vigência: Será a partir da assinatura do contrato até 31/12/2015. Assinatura do contrato em 15/10/2015.

0144/2015 - AQUISIÇÃO DE KIT ACADÊMICO DE AVALIAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL CONTENDO:
ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCÓPIO, TERMÔMETRO E GARROTE DE PRESSÃO, PARA
ATENDER BENEFICIÁRIOS DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ESPORTE E LAZER DA CIDADE
- PELC, processo homologado em 18/11/2015. Contratados:
CIRURGICA JOÃO PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. R$ 2.095,00
Vigência: Imediata.

0147/2015 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TECIDOS DIVERSOS, PANOS DE PRATO)
PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE ARTE, ARTESANATO, PINTURA, QUE FAZEM PARTE
DO PELC- PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE, processo homologado em 18/11/2015.
Contratados:
GENIUS INDUSTRIA E COM. DO VESTUÁRIO LTDA – EPP. R$ 5.534,20
Vigência: Imediata.

Montes Claros (MG), 26 de Novembro de 2015.
Pregoeiro Municipal

de Assessor Parlamentar G-41, 50 pontos; 01 cargo
de Assessor Parlamentar G-35, 44 pontos; 04
cargos de Assessor Parlamentar G-31, 40 pontos.
Total de pontos: 579.

Artigo 2º- Afastar, por motivo de licença saúde, a
servidora Evely V ieira Oliva , matrícula 2511, lotada
no gabinete do vereador Domingos Edmilson
Magalhães , do cargo de Assessor Parlamentar,
nível G-41, 50 pontos, que vinha exercendo, em
comissão, neste Legislativo.

Artigo 3º- Nomear, em substituição à servidora
citada acima, a partir do dia 25 (vinte e cinco) de
novembro de 2015, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-41, 50
pontos, a senhora Nilma Mendes de Almeida
Rodrigues , residente e domiciliada nesta cidade.

Artigo 4º- A senhora ora nomeada será exonerada
tão logo a servidora Evely V ieira Oliva,  afastada
em licença saúde, retorne ao seu cargo e ainda,
por se tratar de cargo comissionado, cuja
exoneração se dá “ad nutum”, 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, 25 de
novembro de 2015.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
 Presidente da Câmara



2 - SEXTA-FEIRA, 27  DE NOVEMBRO  DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

���������	
�	�����	�����	�	�����������	
�	�����	�����	�	��
���������	���������	
�	�
������

��������	��	��	���	
�	��	
�	��������	
�	�����


�� � 	���� 	� 	
������!� 	���� 	���������� 	
� 	�����
"���
������	
�	���	
�	���#	
�	���
�
�	
�	�����	
�	��
�	�$�����
���������

����������	
���	�	�
���������
����������������
��
��	��	�����������	���
���
���	�������
���	������� �����!"������#�$�������%��&'���(���������	�	�
��)���!�%�

���"*������#�$�������!"% ����������$�+	��
�
������	�
��������,
	#
������-��	�
$�����
���	�
���
�����	���
�.����/0��	�
���	�	�
���$�!"%&��

.����+��
�%&� 	 �'� � �1
�����	� ������
�� � �����	�
�
� � 
� � ��$
� � ��,
	�� � ��+� � ��� � 
$��
$���

�	+��,
�����
�����
�����+	������2������������
�����3�,���1���
���
�������
�	
���	�	�
���������
���
�����+	�	�
� �� � ��$��	$��� ��
� �
�	+	�
������� ����+	��
�� ������+
��� ��� � ��,��
$���� �����	���� �4
$
�5�	
�

�%&�	���/
�
��-�	�������
�/���
�	
�����	���
6���

2�6��	
����	+��6�
7������$�7���������-����������
���������+��+�$�8�����
�	+	�
������
��	����
����	#
,�$����$���$������
�����,�
$
������	���	��6���
,9,	�
����
�8
�
�����
��	�
�����
��	��

22�:��	
������
��6�
7���������	
���4���
�	#
��������
�
�	�
����������-������������	���
��������;��������
�����
���$���	
���������,	
�������	����
�$		���
�	+
������$
	��
�	+	�
����������
�
�
7�������+��+
$�
�������
����
�����

�%&�	(����1
�����	�������
���
�
���
�����	+�����!"%&��������,
	#
��������+
���
�
��,�	������,�
��

2�:�����
����2-
�	��


< **"�=�	�����������	���
<�;��
����	���	��>�
���������!!"�=��#�������+	��<��	
����
�-��	+����
�
�;�������
��

22�6���	��-��
$��
��

�� **"�=�	������� �� ��	���
< �;��
���
�
 ����
��� 		�	
	� � =%)� �!)� ��)� � ) �� �?) �
��<�
�	���	��>�
������!!"�=��#�������+	��<��	
������-��	+����
�
�;�������
�'

�� �%&�=�+�����������#����	�<�;��
���� "�=7�
���
<�$	������
�
����
���-	
	��=&)�
@)��*)����)<���	���	��>��������!!"�=��#�������+	��<��	
������-��	+����
�
�;�������
��

222�:�����
�������8�+�����
�������6��A��

�� *@?�=�	���������������
����	��<�;��
����	���	��>�
���$�!%"�=��#���������#<��	
�
����-��	+�� ��
�
�;�������
�� ������ �@�=7�
���������� � ��	�
 �������< �;��
�����"
=��	�
<�$	�����������$������

B%) � � � �	�
�� � �� � ��	� � ������� � 
 � ��
���
��� � �� � �
�����	� � �����
�� � ���$�+��

��7�
���� � �$ � �
#�� � �
� � ���	���� � ��	$��	�
�� � ����� � 7�� � ���+	
$��� � 
����	#
�
 � ���
 � ������
�	

��	�	�
���������
����

B!)�(������
��
�,
�;����	
����
��
�7��������-������	�	���222�������
��	,��������	���>�
�

��$���$��
�����
��
�,
�;����	
����	,
�9�	
 ����?"� =�	7���
< �$	������	��	����$�
�	+	�
����
�����$
��
�8
�
����-��$��.�,	$���������
����/��8����/��>�	���/��
,9,	����
��	�
��������	��

B�)����
�	+	�
������$�$��
�	+
����+���������	,
���	
$�����������
�	#
�
��
������
����
��$��������
�����	�������
��

B )�C
���$���	��������
�����	�������
�������	
�����	+����������������	���	��>������
��,��
�
����
����������7������;
8
�$
	�����"!�=��	�<����
�������	+�������$D���



SEXTA-FEIRA, 27  DE NOVEMBRO  DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG -  3

���������	
�	�����	�����	�	�����������	
�	�����	�����	�	��
���������	���������	
�	�
������

B?)�1
���4��	�
��������	���
����
���
�����
�����	�������
��������+
�����	���������
	�	����2���22����
����%%&���
���	���	�	�
��)���%@&E!""��

B&) � � � �
�����	� � �����
� � ��+��� � �����+
� � ���	,
���	
$��� � 
 � ��,�	�� � $����
���
��$���
��

2�:�����
����	-
�	��:�"��=��D�<���	$������'
22�:���	��-��
$��
��:�" �=7�
���<��	$������'
222�:�����
�������8�+�����
�������:�"!�=��	�<���$������E���>������
�
��$��	+	����$�"!

=��
�<���
�
��

�%&� 	 )�� ��5$��
� ��	����	#�� � ��
�
�
� � �� �
��	,�� �
���	����� � 
� � �	�
��� ��� ���	�
��+�����-
#�������
�����
�����	�������
��
����,�	�����
�
�������>�������$���

2�:�-5�	
��������������"!E"%E!"%&�
��%E"%E!"%&'
22�:����>�������-��$
����������-��������=�	
�������
���<��"%E"!E!"%&�
�"!E"!E!"%&'
222�:�	>�	�����
�����	+���"�E"!E!"%&'
2F�:��5�$	�����
�����	+���%&E%!E!"%&
F�:��5�$	�����
�������
���!!E%!E!"%&'
F2�:����>���������������������
��

�� "*E"!E!"%&���%"E"!E!"%&
�� ! E"�E!"%&
�� !!E" E!"%&
�� !@E"?E!"%&
�� %*E"@E!"%&�
��%E"@E!"%&
�� %"E%"E!"%&'�%%E%"E!"%&'�%�E%"E!"%&���% E%"E!"%&'
	� "%E%%E!"%&'

� !&E%!E!"%&�
��%E%!E!"%&�

F22�:�-��	
����


< 1�-�
���	#
����G	+���
��6�"%E"%E!"%&'
�< 1
�
+
��6�"�E"!E!"%&'
�< /
	H������1�	����6�!?E"�E!"%&'
�< I	�
������6!%E" E!"%&'
�< (	
����I�
�
�;��6�"%E"?E!"%&'
-< 1������1;�	��	�6�!&E"?E!"%&'
,< �	+�����	���
�1	�
���6�"�E"@E!"%&�
;< 2�����D�	
����J�
�	��6�"@E"�E!"%&'
	< (	
����C���
���;��
���
���	�
�6�%!E%"E!"%&'
8< /����
$
�����
�.��0��	�
�6�%?E%%E!"%&'
K< (	
��
�1���	D�	
�C�,�
�6�!"E%%E!"%&'
�< C
�
��6�!?E%!E!"%&'

/
��,�
-��0	����C
���
���
��������
�����	���
��	�
��������	��������
������	,
�


���,�	���	,����
$����������>�������������������+	�������	�	���F2�������
��	,����
�+�����
����
�
�>�

L;M�����������	H
��������+D6����
���
�
����,��	�
�������$�+����	����	+���
��	$	�	�����������	�
�����
���
�������	+����

�%&�	�����$����8�>#���
���
�
�������>�������$���
�7��������-������
��	,��
���	����
�
�	�
���������	����+�����	���	�����
�����	��

2�:��
�����
����	-
�	���


< "� � =��D�< � �	
� � �����
��� � ����	
��� �4 � ��
�	#
��� � �
� � ���	��� ��� �1����;� ���
1�
���'

�< "! � =��	�< ��	
� � �����
��� �����	
��� �4 � ��
�	#
��� ��
� �
���$��5	
� ��� �1����;�
�����
��=1���,	
��<�����-����	
�$�����$
�
�������
�	#
�
���	>�	��������
�
��-	
�����
�����	+�'



���������	
�	�����	�����	�	�����������	
�	�����	�����	�	��
���������	���������	
�	�
������

�< "� � =��D�< � �	
� � �����
���� � � � $>	$�� � ����	
��� � 4 � ��
�	#
��� � �� � ���	���

�$		���
�	+�6���
,9,	�
�'

22�:������	��-��
$��
��


< " �=7�
���<��	
�������
��������	
����4���
�	#
�����
�����	�������1����;����
1�
���'

�< "! � =��	�< � �	
� � �����
��� � ����	
��� � 4 � ��
�	#
��� � �
� �
���$��5	
� � �� �1����;�
�����
��=1���,	
��<�����-����	
�$�����$
�
�������
�	#
�
���	>�	��������
�
��-	
�
���
�����	+�'

�< "��=��D�<��	
�������
�������$>	$�������	
����4���
�	#
�����������������	��
���
������	
	��
��-	
��������>�������	+�'�

�< "� � =��D�< � �	
� � �����
���� � � � $>	$�� � ����	
��� � 4 � ��
�	#
��� � �� � ���	���

�$		���
�	+�6���
,9,	�
�'

222�:��
�����
�������8�+�����
�������


< "!�=��	�<��	
�������
��������	
����4�����	�������1����;�����1�
�����������$

�$��
�
���$������

�< "! � =��	�< � �	
� � �����
��� � ����	
��� � 4 � ��
�	#
��� � �
� �
���$��5	
� � �� �1����;�

�����
��=1���,	
��<�����-����	
�$�����$
�
�������
�	#
�
���	>�	��������
�
��-	
�

�����$���������	+�'�

�< "�� =��D�< ��	
� ������
��������	
����
�� �����������	��
����
�� -	
� ������$�����
���	+�'

B%) ��� � ���	��� �
�$		���
�	+�6���
,9,	�
� ��
 �����
������ � 8�+�� �� �
������ ������
��
�	#
�
���$���8������$�������-	��	�
	��7���
��
$�����	��-��
$��
��
��	�
��������	��

B!)����
�	+	�
�������-��$
����������-��������
�-
���	#
���������/
����C
�	�
�����

��-
���	#
����
�2�
���1���
���+�������������
������
���������
������

�%&�	#��1�$�����
��(	�������
��	�
��������	��

2�:����$��������
�����	�������
��4�
���+
�������1����;�������
�'
22�:���
$	;
���	$������	+��$����
�5����	
�" E%!E!"%?���$�"!�=��
�<�+	
������
�����	�

�����
��
��9�,�������
���
�������
�	
���	�	�
���������
�����
�
�
����	
������;�$���,
���'
222�:�����,��
����-	�����$��	$�������1
�����	�������
��

/
��,�
-� � 0	��� �� � �
�����	� � �����
� � ��+��� ���� �����,�� �
� � 2������ �����
�	�
�
�������+������
��	�
��������	�������
������	,
���	
$����

2�:��
�
���$�
�	���	-	�
�����$	
���
��	�
��������	�����+	�
$�����
�	$�
��'
22�:�
��	
���
����,�����'
222�:�;����	�����-��	�
$�����
��	�
��'
2F�:���,��
�����-��	��+	��
�	#
���'
F�:��
�
��
�����	�
������-��$
���
�
�%&�	*��N�
�7����
����
���������+�	����4�;�$���,
��������
�����	�������
�����$���

�������������
�	#
�
���$���5+	
�
�D�	
��
�������
�	
���	�	�
���������
����
/
��,�
-��0	����C
�;	�9��������+	��
����
����������
��	,���
��	�
�����	����+���

��
$	;
��
����	�	�
������$�
�����D�	
�$>	$
����%?�=7�	#�<��	
��
�%&�	�������
�����$	������������	�	$	�������
�������
�	
���	�	�
���������
����
�%&� 	 ��� ���
 � /���
�	
 � ���
 � �$ � +	,�� � 
 � �
�
 � �� � ��
 � ����	�
���� � ��,�+
��6�� � 
�

�	����	������$�������	��

������1�
����=�O<��%*�����+�$�������!"%?�

����	�����.�	��C�����P����	�

��������	
���	�	�
���������
���

4 - SEXTA-FEIRA, 27  DE NOVEMBRO  DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS  
CEMEI PROFª HELOÍSA SARMENTO  

 
 

EDITAL Nº 002/ 2015 
ADMISSÃO DE ALUNOS 

 
 
A Secretária Municipal de Educação torna público, nos termos deste Edital, as normas e os procedimentos necessários para a 
realização do sorteio público destinado ao preenchimento de vagas para a educação infantil para o ano letivo de 2016 do Cemei 
Professora Heloísa Sarmento, revogando-se o Edital nº 001/2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município em 17/11/2015. 
 
1. DA REALIZAÇÃO:  
 
1.1. A seleção, por meio de sorteio público, para o preenchimento das vagas disponíveis para o ano letivo de 2016 ficará a cargo da 
Direção do Cemei Professora Heloísa Sarmento. O referido Cemei está localizado à Rua Coronel Spyer, s/n, Centro, CEP: 39.400-111, 
nesta cidade de Montes Claros (MG), telefone (38) 3213-5012.  
1.2. À direção do Cemei Professora Heloísa Sarmento caberá planejar, coordenar e executar a seleção a que se refere o presente 
edital, divulgando todas as informações a ele pertinentes.  
 
2. DAS VAGAS:  
 
2.1. As vagas para admissão no Cemei Professora Heloísa Sarmento, para o ano letivo de 2016, serão distribuídas conforme quadro 
abaixo: 
 

PERÍODO DA  

EDUCAÇÃO INFANTIL 

TOTAL DE VAGAS  DISTRIBUIÇÃO POR TURMAS  

 

Maternal I  

 

75 

15 vagas - integral 

20 vagas – matutino 

40 vagas - vespertino 

 

Maternal II 

 

25 

20 vagas- matutino 

05 vagas -vespertino 

 

1º Período 

 

22 

 

22 vagas - matutino 

 

 
2.2. Fica estabelecido que a escolha do turno das vagas de Maternal I (integral, matutino ou vespertino) e Maternal II (matutino ou 
vespertino) será feita à medida que o candidato for sendo sorteado, pelo seu responsável legal. Caso o responsável legal não esteja 
presente no dia do sorteio, perderá o direito à escolha do turno da vaga, mas não perderá o direito à vaga. 
2.3. Ficam reservadas 10% das vagas deste Sorteio Público para portadores de deficiência.  
2.3.1. Consideram-se Pessoas Portadoras de Deficiência aquelas que se enquadram nas categorias definidas pelo artigo 4º do Decreto 
3.298, de 20 de dezembro de 1.999, alterado pelo artigo 70, do Decreto 5.296, de 02 de dezembro de 2004 do Governo Federal.  
2.3.2. Caso as vagas reservadas não sejam preenchidas pelos inscritos que se enquadrem no item 2.3, as vagas restantes serão 
redistribuídas entre os demais inscritos.  
 
3. DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO:  
 
3.1 Poderão se candidatar às vagas em oferta as crianças que se enquadrem nas seguintes faixas etárias:  
 
a) Candidatos ao Maternal I: crianças que completam 02 anos até 30/06/2016.  
b) Candidatos ao Maternal II: crianças que completam 03 anos até 30/06/2016. 
c) Candidatos ao 1º Período: crianças que completam 04 anos até 30/06/2016.  
 
4. DA INSCRIÇÃO PARA SORTEIO:  
 
4.1. O formulário de inscrição para o sorteio das vagas oferecidas deverá ser preenchido na secretaria do referido Cemei, situado na 
Rua Coronel Spyer, s/n - Centro, CEP 39.400-111, nesta cidade de Montes Claros (MG), telefone (38) 3213-5012, a partir da data da 
publicação deste edital.  
4.2. As inscrições deverão ser realizadas no período de 27 de novembro a 11 de dezembro de 2015, no turno matutino (08h00 às 
12h00) e vespertino (14h00 às 17h00), mediante apresentação dos seguintes documentos: 
a) Certidão de nascimento da criança;  
b) Carteira de Identidade dos pais/responsáveis;  
c) Laudo Médico expedido por profissional da especialidade correspondente à deficiência, no caso de candidatos às vagas previstas no 
item 2.3 deste edital.  
4.3 As inscrições efetuadas para o processo seletivo do Colégio SESC, cancelado por aquela instituição, serão convertidas em 
inscrições para o sorteio regido por este edital, não isentando os candidatos de se submeterem às regras deste edital. 
4.4 Além das inscrições a que se refere o subitem 4.3, também serão aproveitas, para este processo seletivo, todas as inscrições 
efetuadas para o sorteio previsto no Edital 001/2015, publicado no Diário Oficial Eletrônico em 17/11/2015. 
4.5 São de inteira responsabilidade do candidato a documentação apresentada no ato da inscrição, o que, em caso de falsificação ou 
incorreção, poderão determinar o indeferimento da matrícula.  
5. DO SORTEIO PÚBLICO:  
 
5.1. O sorteio público para o preenchimento das vagas oferecidas será realizado no dia 15 de dezembro de 2015, às 18h30min, no 
SESC Montes Claros – MG. A entrada se dará pelo Serviço Social do Comércio (SESC), situado à Rua Francisco Ribeiro, 200 – 
Centro, CEP 39.400-111, Montes Claros (MG), ou, ainda, pelo Cemei Professora Heloísa Sarmento, situado à Rua Coronel Spyer, s/n – 
Centro, CEP 39.400-111, Montes Claros (MG).  
5.2. Serão sorteados 05 (cinco) candidatos para compor o quadro de reserva de cada turma do Maternal I, Maternal II e 1º Período.  
5.3. O Sorteio Público será coordenado por uma comissão composta pelos seguintes membros:  
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a) Secretária Municipal de Educação, ou quem o mesmo indicar.  
b) Diretora do Cemei Professora Heloísa Sarmento.  
c) Representante do Serviço Social do Comércio – SESC, Montes Claros/MG.  
5.4. O sorteio será realizado na seguinte ordem:  
1º) Maternal I  
2º) Maternal II  
3º) 1º Período  
 
6. DA MATRÍCULA:  
 
 6.1. Somente terão direito às novas matrículas em 2016 os candidatos contemplados no sorteio público a que se refere o item 5.1 deste 
edital.  
6.2. A matrícula de todos os candidatos sorteados deverá ser efetuada nos dias 16 e 17 de dezembro de 2015, no horário de 08h00 às 
12h00 e de 14h00 às 17h00.  
6.3. Deverão ser apresentados, no ato da matrícula, os seguintes documentos do candidato:  
 
a) Original e cópia da certidão de nascimento da criança.  
b) Três fotografias coloridas e iguais da criança em tamanho 3x4.  
c) Original e cópia do documento de identidade e do CPF do responsável.  
d) Nos casos em que o responsável não for o pai ou a mãe do candidato, serão necessários, ainda, o original e a cópia do documento 
comprobatório de guarda ou tutela.  
e) Cópia do comprovante de residência, como contas de água, luz ou telefone, do mês atual.  
f) Cópia do cartão de vacina da criança.  
g) Cópia do cartão SUS. Caso a criança ainda não seja cadastrada no sistema será necessário efetuar o cadastro;  
h) Cópia do cartão Bolsa Família, caso a criança seja beneficiária do programa. 
 
6.4. O candidato sorteado, cujo responsável não comparecer no ato da matrícula na data, horário e local estabelecido neste edital ou 
não entregar nesta fase toda a documentação solicitada no item 6.3 será considerado desistente.  
6.5. O responsável pelo candidato, impedido de comparecer pessoalmente para realizar a matrícula, poderá fazê-la por meio de um 
representante, mediante procuração simples, acompanhada das cópias dos documentos do outorgante (documento de identidade civil e 
CPF).  
 
7. DO APROVEITAMENTO DOS CANDIDATOS DO CADASTRO DE RESERVA: 
 
 7.1. Caso os responsáveis legais dos candidatos sorteados não comparecerem para realização de matrículas, ou ainda, em caso de 
desistência ao longo do ano letivo, os candidatos que compõe o quadro de reserva serão convocados para a realização da matrícula, 
nos dias e horários designados pela Secretaria do Cemei Professora Heloísa Sarmento, mediante contato telefônico com os 
interessados. 
 
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:  
 
 8.1. Não haverá ampliação do número de vagas previstas neste edital, tendo em vista a capacidade das instalações físicas do Cemei 
Professora Heloísa Sarmento.  
8.2. O responsável pelo candidato deverá, sempre que solicitado, comparecer ao Cemei Professora Heloísa Sarmento a fim de atualizar 
seus dados (telefone e endereço), sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos decorrentes da não atualização.  
  
 
Montes Claros (MG), 26 de novembro de 2015. 
 
 
 

SuelI dos Reis Nobre Ferreira 
Secretária Municipal de Educação 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO ÚNICO 
 
 
 

 

 

INSCRIÇÃO PARA SORTEIO 

Data:  27/11/2015 a 11/12/2015 

Horário: 0 8h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00 

Local: Secretaria do Cemei Professora Heloísa Sarmento 

 

SORTEIO 

Data: 15 de dezembro de 2015.  

Horário: 18h30min  

Local: SESC Montes Claros/MG 

 

MATRICULA DOS SORTEADOS 

Data:  16 e 17 de dezembro de 2015.  

Horário: 0 8h00 às 12h00 e 14h00 às 17h00  

Local: Secretaria do Cemei Professora Heloísa Sarmento 

 

 

DIVULGAÇÃO DA LISTA – QUADRO DE RESERVA 

 

Divulgação da lista do quadro de reserva a ser fixada no mural da instituição no dia 15 

de dezembro 2015 a partir das 18h30. 
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Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE RESULTADO DE HABILIT AÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0306/2015 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 030/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA
GERAL E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SIMONE SOARES.

Aos 26 (vinte seis) dias do mês de novembro do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á
Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 09h30min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de
2015, composta das seguintes pessoas Nilma Silva Antunes, Karen Daniela Magalhães de Castro e
Diosmar Soares da Silva. Dando início a reunião, a Presidente da Comissão de Licitação apresentou
toda documentação entregue pelas empresas Konquist a Construtora Lt da-ME, Construtora Giorgio
Vasari Lt da-ME e Construrener Eirele-ME,  conforme ata do dia 12/11/2015, onde foi concedido um
prazo de 08 (oito) dias úteis para as empresas apresentarem nova documentação. Iniciado os trabalhos
de análise, conferência e certificação da documentação, onde a C.P.L.J, conclui que todas as empresas
supra citadas atenderam aos requisitos que deram causa a inabilitação. Diante do exposto a C.P.L.J
vem neste ato declarar HABILITADAS  as empresas Konquist a Construtora Lt da-ME, Construtora
Giorgio V asari Lt da-ME e Construrener  Eirele-ME, ficando assim desde já convocadas para abertura
dos envelopes contendo as propostas de preços as 09h00min do dia 30/11/2015. A presente ata será
publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail para as empresas
acima citadas. 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 26 (vinte seis) dias
do mês de novembro do ano de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
_____________________                                                                       ____________________
Nilma Silva Antunes                                                                                 Karen Daniela Magalhães de
Castro
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretária - CPLJ

______________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro C.P.L.J

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

Comissão Permanente de Licit ação e Julgamentos

ATA DE RESULTADO DE HABILIT AÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0352/15 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 038/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
OBRA DE ARTE ESPECIAL – PONTE DA RUA MONTE PLANO – BAIRRO SANTA RITA.

Aos 26 (vinte seis) dias do mês de novembro do ano de 2015, na sala Central de Licitações, com sede á
Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 11h15min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de
2015, composta das seguintes pessoas Nilma Silva Antunes, Karen Daniela Magalhães de Castro e
Diosmar Soares da Silva. Dando início a reunião, a Presidente da Comissão de Licitação apresentou
toda documentação entregue pela empresa Construtora Giorgio V asari Lt da-ME conforme ata do dia
28/10/2015, onde foi concedido um prazo de 08 (oito) dias úteis para a referida empresa apresentar nova
documentação. Iniciado os trabalhos de análise, conferência e certificação da documentação, onde a
C.P.L.J, conclui que a empresa acima citada atendeu aos requisitos que deram causa a sua inabilitação.
Diante do exposto a C.P.L.J vem neste ato declarar HABILITADA  a empresa Construtora Giorgio V asari
Ltda-ME, ficando assim desde já convocada para abertura do envelope contendo a proposta de preço as
10h30min do dia 30/11/2015. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do
Município e encaminhada via e-mail para a empresa acima citada. 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 26 (vinte seis) dias do mês de novembro do ano de 2015.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO:
_____________________
____________________________
Nilma Silva Antunes                                                                                 Karen Daniela Magalhães de
Castro
Presidente – CPLJ                                                                                      Secretária - CPLJ

______________________________
Diosmar Soares da Silva

Membro C.P.L.J
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