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EXTRATO RESULTADO DE PREGÕES PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2015
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:
0108/2015 – REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE
FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO
DE MONTES CLAROS , processo homologado em
16/11/2015.Contratados:
MARCELO MONÇÃO DE JESUS 068.221.526-01.
R$ 89.172,30
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL
BARTOLOMEU S/A. R$ 8.568,66
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO E
IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
LTDA. R$ 4.880,00
ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP. R$ 945,30
FER-MAX FERRAMENTAS LTDA-EPP. R$
38.300,25
OWL PRODUÇÕES E EVENTOS COMERCIO E
LICITAÇÕES EIRELI – EPP. R$ 7.199,92
JUME’S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA –
EPP. R$ 4.902,44
PLANERR COMERCIO DE FERRAMENT AS E
MANUTENÇÃO EIRELI-ME. R$ 27.041,08
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da
assinatura da Ata de Registro de preços. Assinatura
da Ata de registro de preços em 18/11/2015.
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), 27 de Novembro de 2015.

Pregoeiro Municip al

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO Nº191 - A
Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação e o
Termo de Adit amento referente aos Processos
abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO
Processo nº 442/2015 – Dispensa nº 137/2015 –
Contratação de empresa especializada na revisão
de veículos em concessionária autorizada para
manutenção de garantia técnica dos carros da
marca VOLKSWAGEN – placas: PVT 4871, PVT
4868, PVT 4858, PUP 6905, PUP 0855, PUP
0817, PUP 0790, PUP 0721, PUP 0676, PUP
0661, PUP 0640, PUP 0596. Contratada: Montes
Claros Veículos Peças Ltda, com o valor total de
R$ 8.636,88 (oito mil, seiscentos e trinta e seis
reais e oitenta e oito centavos). Ratificado em 26
de novembro de 2015.

Processo nº 444/2015 – Dispensa nº 139/2015 –
Aquisição do medicamento – Vimpat
(Lacosamida) 100mg, comprimido – atendendo
Decisão Judicial proferida nos autos do Processo
0433.15.026716-2, em favor do paciente, M. J.
A. S. Contratada: GUEDES E PAIXÃO LTDA, com
o valor total de R$ 1.174,04 (um mil, cento e
setenta e quatro reais e quatro centavos).
Ratificado em 23 de novembro de 2015.

Processo nº 450/2015 – Dispensa nº 143/2015 –
Aquisição de 40 pneus 275/80r22.5 misto para
atender frota de caminhões da coleta de lixo, deste
município de Montes Claros – MG. Contratada:
Lider Pneus Ltda EPP, com o valor total de
68.000,00 (sessenta e oito mil reais). Ratificado
em 26 de novembro de 2015.

TERMO DE ADITAMENTO
Contrato nº P040612 – Processo nº 0406/2012 –
Inexigibilidade 0058/2012 – Contratação de
Prestação de Serviços Ambulatoriais de Saúde
Auditiva de média e alta complexidade para
atendimento os usuários do Sistema Único de
Saúde - SUS. Contratado: Otorrino Fisio Center
Ltda. Terceiro Termo de Aditamento: A vigência
do contrato e o prazo para a prestação de serviço,
previstos na Cláusula Terceira do Contrato inicial,
ficam prorrogados por mais de 12 (doze) meses,
contados a partir de 12.11.2015 à 11.11.2016. O
valor global, previstos na Cláusula Segunda do
Contrato Original, passa a vigorar no valor de
R$2.984.865,24 (Dois milhões, novecentos e
oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta e cinco
reais e vinte e quatro centavos). Firmado em 11
de novembro de 2015.

Contrato nº P026514 – Processo nº 0265/2014 –
Concorrência 0001/2014 – Contratação de
empresa especializada para execução de
pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem
geral em ruas no perímetro urbano de Montes
Claros, com fornecimento parcial de materiais.
Contratada: Elmorais Construção Ltda.  Quinto
Termo de Aditamento: Altera-se o valor total do
contrato reequilibrado em conformidade com o 2º
TA, passando o mesmo ser R$ 50.264.681,33
(Cinquenta milhões, duzentos e sessenta e quatro
mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e três
centavos), retroagindo seus efeitos a partir de
13.02.2015. Firmado em 30 de setembro de 2015.

Contrato nº P026514 – Processo nº 0265/2014 –
Concorrência 0001/2014 – Contratação de
empresa especializada para execução de
pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem
geral em ruas no perímetro urbano de Montes
Claros, com fornecimento parcial de materiais.
Contratada: Elmorais Construção Ltda. Sexto
Termo de Aditamento: Altera-se o valor total do
contrato, acrescendo a quantia de R$ 976.077,85
(Novecentos e setenta e seis mil, setenta e sete
reais e oitenta e cinco centavos), correspondente
a 24,99% do valor previsto para pavimentação do
Lote 01; e a quantia de R$ 1.197.922,95 (Hum
milhão, cento e noventa e sete mil, novecentos e
vinte e dois reais e noventa e cinco centavos),
correspondente a 24,72% do valor previsto para
pavimentação do Lote 06, passando o valor total
do contrato para a quantia de R$ 52.438.682,13
(Cinquenta e dois milhões, quatrocentos e trinta
e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e treze
centavos). Firmado em 02 de outubro de 2015.

Contrato nº P026514 – Processo nº 0265/2014 –
Concorrência 0001/2014 – Contratação de empresa
especializada para execução de pavimentação
asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas
no perímetro urbano de Montes Claros, com
fornecimento parcial de materiais. Contratada:
Elmorais Construção Ltda.  Sétimo Termo de
Aditamento: Altera-se o valor total do contrato,
acrescendo a quantia de R$ 1.232.079,60 (Hum
milhão duzentos e trinta e dois mil, setenta e nove
reais e sessenta centavos), correspondente a 25%
do valor previsto para pavimentação do Lote 05.
Firmado em 10 de novembro de 2015.

Contrato nº P026514 – Processo nº 0265/2014 –
Concorrência 0001/2014 – Contratação de empresa
especializada para execução de pavimentação
asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas
no perímetro urbano de Montes Claros, com
fornecimento parcial de materiais. Contratada:
Elmorais Construção Ltda. Oitavo Termo de
Aditamento: Repactua-se as planilhas
orçamentárias contratuais de preço acostadas aos
autos de acordo com os demonstrativos, com
Justificativa Técnica, não havendo alterações de
valor. Os lotes ora repactuados são os de nº 03,
05, 06 e 07. Firmado em 13 de novembro de 2015.

Montes Claros (MG), 27 de novembro de 2015.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licitações e Julgamento

Prefeitura Municip al de Montes Claros
  Secret aria de Planejamento e Gestão
Comissão Permanente de Licit ação e

Julgamentos

ATA RESULTADO DE HABILIT AÇÃO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N°
0353/15 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 039/
2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, com maior
desconto linear na planilha de custo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº
8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO : 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.

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 17h10min, 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 do resultado de habilitação,
após análise de toda a documentação das
empresas: ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA;
TECNOPAV ENGENHARIA LTDA; FEIJÃOZINHO
ESCAVAÇÕES E TERRAPLENAGEM L TDA ;
VITAL NOBRE CONSTRUTORA SERVIÇOS E
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA-EPP;  TP
CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENT OS LTDA e
CONSTRUTORA GIORGIO VASARI LTDA ME,
onde foi avaliado a Habil i tação Jurídica,
Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-
Financeira, a CPLJ chegou ao seguinte resultado:
As empresas   ELMORAIS CONSTRUÇÕES
LTDA ;  TECNOPAV ENGENHARIA  LTDA ;
FEIJÃOZINHO ESCA VAÇÕES E
TERRAPLENAGEM L TDA ; VITAL  NOBRE
CONSTRUTORA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE
EQUIPAMENTOS LTDA-EPP;  TP
CONSTRUÇÕES E PLANEJAMENT OS LTDA,
atenderam todos os requisitos  do edital, ficando
neste ato HABILIT ADAS . Quanto à empresa
CONSTRUTORA GIORGIO VASARI LTDA ME, a
mesma não atendeu ao item 13.1.2.9 do edital

(declarações de equipamentos e disponibilidade
de usina de asfalto de CBUQ.), diante deste fato a
CPLJ decide pela INABILITAÇÃO da empresa
CONSTRUTORA GIORGIO VASARI LTDA ME.
Fica determinado um prazo de 05 (cinco) dias úteis
para eventual recurso, consoante o disposto no
art. 109, inciso I, “a” da Lei nº 8.666/93, contados
a partir da publicação desta ata. A presente ata
será publicada na íntegra no Diário Oficial
Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail
para todos 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 e seis) 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

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
RESOLUÇÃO Nº 26, de 24 de novembro de

2.015.

Altera o Parágrafo Único do Art. 158 do
Regimento Interno da Câmara Municip al de
Montes Claros - MG  .

A Câmara Municipal de Montes Claros - MG.
aprovou e seu Presidente promulga a seguinte
Resolução:

Art. 1º- O Parágrafo Único do Art. 158 do
Regimento Interno da Câmara Municipal de Montes
Claros - MG, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 158 - ...

Parágrafo Único -  Emendas a Projetos de Leis e
de Resoluções constituem proposição acessória,
devendo ser protocoladas em até 24 (vinte e
quatro) horas antes da data prevista para sua
apreciação .”

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário.

Câmara Municipal de Montes Claros, 25 de
novembro de 2.015.

Vereador – José Marcos Martins de Freit as
          Presidente da Câmara

Vereador – Cláudio Ribeiro Prates
 1º Secretário

NOVA DATA DE ABERTURA  DE LICITAÇÃO

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial N.º 068/2015

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que fará abertura de NOV A DATA DE
licitação modalidade Pregão Presencial nº 068/
2015. Objeto - Contrat ação de empresa p ara
fornecimento de guarda corpo com corrimão
em tubo de aço galvanizado 3/4 p ara aplicação
na obra de revit alização do Parque Sapucaia
Montes Claros/MG , Período de vigência
contrato 06 (seis) meses. Demais
especificações está disposto no Anexo I deste
edit al. Em razão de alteração da especificação
do material o  c redenciamento, entrega das
propostas e documentação passa para o dia 10/
12/2015 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 .

Montes Claros/MG, 27 de novembro de 2015

Sarah Capuchinho
Pregoeira

ESURB
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Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos  
 
ATA DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DE LOTES REFERENTE AO  PROCESSO LICITATÓRIO N° 0247/2015 - CONCORRÊNCIA P ÚBLICA Nº 021/2015. 
 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, sob o maior desconto concedido. 
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 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM PLUVIAL EM VIAS 
DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.  

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2015, na Prefeitura, com sede á Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 
09h00min, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de 13 de abril de 2015. Compôs a mesa Nilma Silva 
Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Secretária da C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva-  Membro da C.P.L.J, Roberto Lopez Ribeiro- 
Assessor Jurídico da Licitação, José Pedro de Oliveira – Secretário Adjunto de Prevenção a Corrupção e Informação Estratégica. Dando início a reunião, a Sra. 
Presidente comunicou a  convocação das empresas Central Engenharia Construtora Ltda , tendo como representante legal o senhor Aldomar Pereira de Matos, 
portador do CPF 604.678.001-20 , Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda,   representada pelo senhor Luiz de Gonzalez Nonato, portador do CPF: 
156.526.536-04, Elmorais Construções Ltda, representada pelos senhores Thomaz Henrique Generoso, CPF 013.586.096-24 e Carlos Alberto Gomes, CPF 
344.878.756-58 e Ipê Engenharia Ltda, tendo como representante o senhor Gustavo Antunes Pereira, CPF 016.409.866-69, que apresentaram as melhores propostas 
referente ao processo em epígrafe, com o objetivo de definir as propostas que resultem no menor custo total para o Município. Conforme itens 15.10 e 15.11, a Sra 
Presidente  convocou a empresa que apresentou o maior desconto, Central Engenharia Construtora Ltda , para a escolha dos lotes, a empresa optou pelos lotes “C “e 
“D”, sendo que o Lote “E  já é de direito perante os termos do Edital. Em relação aos lotes remanescentes “A e “B”, foram convocadas as empresas   Companhia da 
Obra Engenharia e Construções Ltda, no lote B com 12,29% e Elmorais Construções Ltda, no lote A com 5.80%, classificadas em segundo lugar, para um nivelamento 
das mesmas onde todas ofertariam o mesmo percentual de 17,20%. Apos fartos debates e ponderações mutuas concluiu-se o procedimento tendo as licitantes  
Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda, e Elmorais Construções Ltda, elevando o valor ofertado ao percentual 12,50%. Desta feita, concluída as fases 
de negociação constatou-se que o Município de Montes Claros alcançou os melhores resultados ou seja o menor custo total, atendendo fielmente o disposto no item 
15.11. 

 

EMPRESA LOTE A LOTE B LOTE C LOTE D LOTE E 

CENTRAL ENGENHARIA -- -- 17,20% 17,20% 17,20 

COMPANHIA DA OBRA ENG. E 
CONST. LTDA 

-- 12.50% -- -- -- 

ELMORAIS CONSTRUÇÕES  12.50% -- -- -- -- 

Será dada publicidade aos atos da Comissão nesta oportunidade, e oportunamente será comunicado através de publicação no Diário Oficial do Município, através do 
site www.montesclaros.mg.gov.br . Fica determinado o prazo de 5 (cinco) dias uteis para eventual recurso, consoante o disposto no artigo 109, inciso I 'b' da Lei Federal 
nº 8.666/93. 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 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de 2015. 

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

       ______________________________ 
Diosmar Soares da Silva 

Membro C.P.L.J 
 
 

______________________________ 
José Pedro de Oliveira 
SAPCIE 
 
 
LICITANTES:  
 
____________________________________________ 
Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda  
Luiz de Gonzalez Nonato 
CPF: 156.526.536-04 
 
________________________ 
Elmorais Construções Ltda  
Carlos Alberto Gomes 
CPF 344.878.756-58 
 
_________________________________ 
Central Engenharia e Construtora Ltda  
Aldomar Pereira de Matos 
CPF 604.678.001-20 
 
_________________________________ 
Ipê Engenharia Ltda  
Gustavo Antunes Pereira 
CPF 016.409.866-69 
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS -MG 
Comissão Permanente de Licitação 

Av. Cula Mangabeira, nº 211 – Telefone: (38)3229-30 00 
Montes Claros/MG – CEP.: 39.401-002 

 

TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

Pelo presente termo de Retificação do edital do Processo Licitatório de nº 0447/2015, modalidade Concorrência Pública nº 047/2015, 
cujo obejeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MON TES CLAROS , atendendo aos princípios que norteiam a Gestão 
Pública, em face de modificações extremamente necessárias, vem por meio deste, RETIFICAR O EDITAL nos termos seguintes: 

O item 15 do Edital, mais precisamente a sub- alínea a.1.1 fica suprimida, passando o comando editalício ter a seguinte redação:  

• Onde lê-se: 

CAPÍTULO IV 

PROPOSTA COMERCIAL 

15. REQUISITOS DA PROPOSTA COMERCIAL 

15.1. A PROPOSTA COMERCIAL será apresentada em meio físico e digital, em 02 (duas) vias, com prazo de validade não inferior 
a 120 (cento e vinte) dias, e deverá considerar: 

a) Pagamento ao PODER CONCEDENTE pela OUTORGA FIXA da CONCESSÃO, no valor mínimo de R$ 60.000.000,00 (Sessenta 
milhões de reais), que deverá ser pago em 06 (seis) parcelas, nos seguintes termos: 

a.1) O pagamento da primeira parcela será efetuado no ato da celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO em montante equivalente 
a 20% (vinte por cento) do valor da OUTORGA; 

a.1.1) O valor referente a primeira parcela do valo r da outorga será depositad o pelo LICITANTE VENCEDOR em uma conta 
específica e vinculada ao procedimento de titularid ade do MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS,  a ser indicada pelo mesmo no 
momento da assinatura do contrato de concessão, que  somente poderá ser movimentada após efetiva assun ção dos serviços 
pela LICITANTE VENCEDORA, decorrentes da ORDEM DE I NÍCIO DOS SERIÇOS emitida pelo PODER CONCEDENTE. 

a.1.2) na hipótese de não ocorrer a efetiva assunção dos serviços pela LICITANTE VENCEDORA, decorrentes da ORDEM DE INÍCIO 
DOS SERVIÇOS emitida pelo PODER CONCEDENTE, no período de 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato de 
concessão, o valor depositado na conta específica e vinculado ao procedimento, reverterá, obrigatoriamente ao LICITANTE 
VENCEDOR, devendo o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS liberá-lo de plano. 

• Leia-se: 

CAPÍTULO IV 

PROPOSTA COMERCIAL 

15. REQUISITOS DA PROPOSTA COMERCIAL 

15.1. A PROPOSTA COMERCIAL será apresentada em meio físico e digital, em 02 (duas) vias, com prazo de validade não inferior 
a 120 (cento e vinte) dias, e deverá considerar: 

a) Pagamento ao PODER CONCEDENTE pela OUTORGA FIXA da CONCESSÃO, no valor mínimo de R$ 60.000.000,00 (Sessenta 
milhões de reais), que deverá ser pago em 06 (seis) parcelas, nos seguintes termos: 

a.1) O pagamento da primeira parcela será efetuado no ato da celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO em montante equivalente 
a 20% (vinte por cento) do valor da OUTORGA; 

a.1.1) Na hipótese de não ocorrer a efetiva assunção dos serviços pela LICITANTE VENCEDORA, decorrentes da ORDEM DE INÍCIO 
DOS SERVIÇOS emitida pelo PODER CONCEDENTE, no período de 06 (seis) meses contados da assinatura do contrato de 
concessão, o valor depositado na conta específica e vinculado ao procedimento, reverterá, obrigatoriamente ao LICITANTE 
VENCEDOR, devendo o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS liberá-lo de plano. 

As modificações do referido edital, estão disponíveis no site do Município de Montes Claros (www.montesclaros.mg.gov.br). Os demais 
itens permanecem como no edital. 

Montes Claros/MG, 27 de Novembro de 2015. 

Nilma Silva Antunes 
Presidente da CPLJ 
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Município de Montes Claros -MG 
Procuradoria Geral 

    
          Decreto nº 3.351, de 26 de novembro de 20 15 
 
ABRE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTR AS PROVIDÊNCIAS.  
 
O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG., no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Municipal e com base na Lei n.º 
4.834, de 19 de novembro de 2015; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º –  Fica aberto ao orçamento do Município, vigente em 2015, crédito adicional especial, incluindo o seguinte elemento de 
despesa, valor e sua respectiva fonte no projeto/atividade especificado abaixo 
 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Valor  Fonte  

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de  
Urgência do Norte de Minas - CISRUN 

02.12.02 – 10.302.0066.4049 339339 564.587,40 102 

  
Art. 2º - Para atender a abertura do crédito a que se refere o artigo anterior, fica anulada parcialmente, no valor de R$ 564.587,40 (quinhentos e 
sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos), a seguinte dotação orçamentária: 

 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Fonte  

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de  
Urgência do Norte de Minas - CISRUN 

02.12.02 – 10.302.0066.4049 337170 102 

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

 
Município de Montes Claros, 26 de novembro de 2015. 
 

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito de Montes Claros 

Município de Montes Claros -MG 
Procuradoria Geral 

 
Decreto nº 3.355, de 26 de novembro de 2015 

 
SUPLEMENTA DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Montes Claros, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica do Municipal, e com base na autorização 
de abertura de créditos adicionais suplementares, constante no art. 4º da Lei n.º 4.741, de 29 de Dezembro de 2014, com redação alterada pela 
Lei 4.775 de 03 de junho de 2015; 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º –  Fica aberto ao orçamento do Município, vigente em 2015, créditos adicionais suplementares, no valor de R$ 4.400.000,00 
(Quatro milhões e quatrocentos mil reais), na seguinte dotação orçamentária: 
 
Dotação:  02.23.04 - 09-272.0078.2175 – 319001 

 
Art.  2º - Para atender ao crédito suplementar a que se refere o artigo anterior, fica anulada parcialmente a seguinte dotação orçamentária, no 
valor de R$ 4.400.000,00 (Quatro milhões e quatrocentos mil reais): 
     
Dotação:  02.13.03 – 17.512.0055.1062 - 449051  

 
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos à presente 
data.  
 
Município de Montes Claros, 26 de novembro de 2015. 
 

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito de Montes Claros 
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Município de Montes Claros -MG 
Procuradoria Geral 

 
Decreto nº 3.356, de 26 de novembro de 2015. 

 
SUPLEMENTA DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS  PROVIDÊNCIAS.  

 
O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG., no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei Orgânica Municipal, e com base na autorização de abertura 
de créditos adicionais suplementares, constante no art. 4º da Lei nº. 4.741, de 29 de Dezembro de 2014, com redação alterada pela Lei 4.775 de 03 de junho de 
2105; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º –  Fica aberto ao orçamento do Município , vigente em 2015, créditos adicionais suplementares, no valor de R$ 3.835.000,00 (Tres milhões, 
oitocentos e trinta e cinco mil reais), nas seguintes dotações orçamentárias: 
 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  

Manut. Serviços  Administrativos 02.23.02 - 04.122.0074.2170 339049 2.000,00 

Manutenção  Serviços Contábeis  02.23.02 - 04.123.0074.2171 319004 7.000,00 

 
Prev. Social Seg.Inat. Pensionist 

 
02.23.04 - 09.272.0078.2175 

319001 2.076.000,00 

319003 1.450.000,00 

319005 300.000,00 

Total  3.835.000,00 

 
 
Art. 2º - Para atender aos créditos suplementações a que se refere o artigo anterior, fica anulada parcialmente as seguintes dotações orçamentárias, no valor de 
R$ 3.835.000,00 (tres milhões, oitocentos e oitenta e oito mil reais): 
     

 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  

 
Manut. Serv. Assist. Jurídica 
 
Manut. Serv. Assist. Jurídica 

 
02.23.01 - 04.062.0072.2168 
02.23.01 - 04.062.0072.2168 

319011 100.000,00 

339014 15.000,00 

339030 5.000,00 

339033 10.000,00 

339036 6.000,00 

339039 19.000,00 

Aquis. Equip. Material Permanente  02.23.01 – 04.122.0073.3078 449052 19.000,00 

Total  174.000,00 

 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  

 
 
 
 
Manut. Gabinete do Diretor  

 
 
 
 
02.23.01 - 04.122.0073.2169 

319011 20.000,00 

339014 10.000,00 

339030 5.000,00 

339033 10.000,00 

339035 5.000,00 

339036 6.000,00 

339039 15.000,00 

Aquis. Equip. Material Permanente  02.23.01 – 04.122.0073.3079 449052 24.000,00 

Total  95.000,00 

 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  

 
 
 
Manutenção dos Serviços Administrativos  

 
 
 
02.23.02 – 04.122.0074.2170 

319004 10.000,00 

319011 40.000,00 

339030 60.000,00 

339033 8.000,00 

339035 10.000,00 

339039 20.000,00 

Aquis. Equip. Material Permanente  02.23.02 – 04.122.0074.3080 449052 13.000,00 

Total  161.000,00 

 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  

 
 
Manutenção dos Serviços Contábeis  

 
 
02.23.02 – 04.123.0074.2171 

339014 5.000,00 

339030 5.000,00 

339035 10.000,00 

339036 10.000,00 
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  339039 10.000,00 

Total  40.000,00 

 

Atividad e Código  Elemento  Valor (R$)  

 
 
 
Manutenção dos Serviços Tesouraria  

 
 
 
02.23.03 – 04.123.0076.2173 

319011 13.000,00 

339014 7.000,00 

339030 5.000,00 

339033 9.000,00 

339036 10.000,00 

339039 15.000,00 

Total  59.000,00 

 

Atividade  Código  Elemen to  Valor (R$)  

Reserva de Contingência  02.23.03 – 99.997.9999.0004 999999 2.690.000,00 

Total  2.690.000,00 

 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  

 
 
 
 
Manutenção Serviços Divisão de Benefícios  

 
 
 
 
02.23.04 – 09.272.0077.2174 

319011 35.000,00 

339014 5.000,00 

339030 5.000,00 

339033 5.000,00 

339035 5.000,00 

339036 20.000,00 

339039 10.000,00 

339049 10.000,00 

Aquis. Equip. Material Permanente  02.23.04 – 09.272.0077.3083 449052 19.000,00 

Total  114.000,00 

 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$) 

Previd. Social Seg. Inat. Pensionist  02.23.04 – 09.272.0078.2175 339091 40.000,00 

339092 75.000,00 

Aquis. Equip. Material Permanente  02.23.04 – 09.272.0078.3084 449052 40.000,00 

Total  155.000,00 

 

Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  

 
 
 
 
 
Manutenção dos Serviços Administração do Shopping  

 
 
 
 
 
02.23.05 – 04.122.0080.2177 

319004 120.000,00 

319011 20.000,00 

339014 5.000,00 

339030 30.000,00 

339033 5.000,00 

339035 10.000,00 

339036 12.000,00 

339039 100.000,00 

339049 5.000,00 

Aquis. Equip. Material Permanente  02.23.05 – 04.122.0080.3085 449052 40.000,00 

Total  347.000,00 

TOTAL 3.835.000,00 

 
 

Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos à pre sente data.  
 

Município de Montes Claros, 26 de Novembro de 2015. 
 

Ruy Adriano Borges Muniz  
Prefeito Municipal  
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, QUE  
ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS E O BAN CO DO BRASIL S.A.  
 
 
 
 Aos 25 dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, de um lado o Município de Montes Claros, inscrito no CGCMF 22.678.874/0001-35, 
neste ato representado pelo Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, Prefeito, inscrito no CPF sob o nº 464.189.546-53 e RG nº M1490944,  a seguir 
denominado simplesmente de MUNICÍPIO e de outro lado o BANCO DO BRASIL SA, através de sua agência Santo Expedito, prefixo 3209-3, 
inscrita no CGCMF sob n.º 00.000.000/4905-04, neste ato representado pelo Sr. Antonio Marcos de Oliveira, Gerente Geral, inscrito no CPF sob 
o nº 634.586.406-49 e RG nº MG4616436, a seguir denominado simplesmente de BANCO, tem entre si justo e avençado a celebração de um 
contrato de prestação de serviço pelo BANCO, de arrecadação de tributos e demais receitas publicas do  Município na abrangência do mesmo e 
a respectiva prestação de contas, com base da Lei n.8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, mediante dispensa de licitação  ao amparo do 
caput do Artigo 24, inciso VIII da referida Lei, ficando as partes sujeitas às cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo BANCO, dos serviços de arrecadação dos tributos e demais 
receitas públicas do Município e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com extensão da prestação dos 
serviços de arrecadação dos tributos e demais receitas públicas a todos pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de terceiros 
contratados. 

 
Parágrafo Único - As agências e pontos de atendimento que vierem a ser inaugurados na área de abrangência Município, após a assinatura do 
presente contrato, serão automaticamente incluídos na presente prestação de serviços. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA  - O Município providenciará a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos contribuintes, não podendo, 
neste caso, se utilizar dos serviços do BANCO para tal finalidade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  -  O Banco não providenciará a emissão das guias com código de barras e não providenciará a postagem aos 
contribuintes, conforme Cláusula Segunda deste instrumento. 
 
 Parágrafo Único - Na emissão dos documentos de arrecadação, o Município deverá padronizar em um único formulário todas as suas contas, 
tributos e demais receitas, permitindo, assim, automação dos serviços de arrecadação por parte do BANCO e sensível redução dos custos ao 
Município. 
 
 CLÁUSULA QUARTA  - O Banco não se responsabilizará, em qualquer hipótese ou circunstancia, pelas declarações, cálculos, valores, multas, 
juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, competindo-lhe, tão somente, recusar o 
recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:  
a) O documento de arrecadação for impróprio; e 
b) O documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras.  

 
CLÁUSULA QUINTA  - O Banco não está autorizado a receber cheques para quitação dos documentos, objeto deste Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA  - O produto da arrecadação diária será lançado em Conta de Arrecadação, conforme COSIF/BACEN.  

 
CLÁUSULA SÉTIMA  - O Banco repassará o produto da arrecadação no segundo dia útil após a data do recebimento.  

 
Parágrafo Primeiro - O repasse do produto arrecadado será efetuado através de credito em conta de livre movimentação da Município, de 
acordo com o prazo estabelecido no caput desta cláusula.  

 
Parágrafo Segundo - O produto da arrecadação diária não repassado no prazo determinado no caput desta cláusula, sujeitará o BANCO a 
remunerar o Município do dia útil seguinte ao prazo previsto no caput desta cláusula até o dia do efetivo repasse, com base na variação da Taxa 
Referencial de Títulos Federais, do dia útil anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde o Município mantém a 
centralização do repasse.  

 
Parágrafo Terceiro - Para cálculo da remuneração citada no Parágrafo anterior, serão deduzidos os valores correspondentes aos percentuais do 
recolhimento do deposito compulsório a que os Bancos estão sujeitos, por determinação do BACEN, conforme sua classificação, se houver 
incidência.  

 
CLÁUSULA OITAVA  - Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, o Município pagará ao BANCO tarifa nas 
seguintes bases:  

 
a) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de contas através de 
meio eletrônico; 

b) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de contas através de 
meio eletrônico; 

c) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de contas através 
de meio eletrônico; 

d) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de Autoatendimento e
prestação de contas através de meio eletrônico; 

e) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador Financeiro e prestação de 
contas através de meio eletrônico; 
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g) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Banco Postal e prestação de contas 
através de meio eletrônico; 

h) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Caixa e prestação de contas através de 
meio eletrônico; e  

i) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal CABB e prestação de contas através de 
meio eletrônico. 

Parágrafo Primeiro – O Banco encaminhará documento com o demonstrativo de cobrança 
das tarifas de cada mês, até o 5 dia útil do mês seguinte. 

 
 Parágrafo Segundo - O Município autoriza neste ato o BANCO a debitar em sua conta corrente nº 6371-1, vinculada ao convênio 760365 PREF 
MUN MONTES CLAROS, ou, na falta de recursos nessa conta, em quaisquer outras contas de depósitos, os valores necessários à liquidação 
das tarifas sobre a prestação de serviço constantes nesta cláusula.   
 
Parágrafo Terceiro – O Município tem até a data de liberação do produto da arrecadação (data da liberação de float) para efetuar o pagamento 
das tarifas pelos serviços prestados. Caso o pagamento não seja efetuado no período, o valor será corrigido pelo ÍNDICE GERAL DE PRECOS 
DE MERCADO /IGP-M/. 

 
Parágrafo Quarto - Os valores convencionados no caput desta cláusula serão reajustados, automaticamente, no prazo de 1 /um/ ano ou quando 
da prorrogação deste contrato ou, ainda, em menor periodicidade que a legislação eventualmente venha a autorizar. Referido reajuste se dará 
pela variação positiva acumulada, no período, do índice Nacional de Preços ao Consumidor /INPC/, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística /IBGE/, ou outro índice que vier a substituí-lo.  

 
Parágrafo Quinto - Para os recebimentos realizados por meio de Internet Pessoa Física e Jurídica ou TAA, o comprovante de pagamento será o 
recibo emitido por esses meios.  

 
CLÁUSULA NONA  - O Município não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Documento de Credito - DOC, como documento de arrecadação, 
com transito pelo serviço de Compensação de Cheques e Outros Papeis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  – O Município se compromete a orientar seus contribuintes a efetuar o pagamento, preferencialmente, em canais 
eletrônicos (Terminais de Autoatendimento e Internet) ou em canais alternativos (Correspondente Bancário ou Banco Postal). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – O detalhamento dos documentos arrecadados será colocado à disposição do Município no segundo dia útil 
após a arrecadação, a partir das 12:00 horas, em meio eletrônico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - Decorridos 3(três) meses da data da arrecadação, o BANCO ficara desobrigado de prestar qualquer 
informação a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.  

 
Parágrafo Único - Na caracterização de diferenças ou falta de prestação de contas recebidas no BANCO, caberá ao Município o envio de copia 
das contas que originaram a diferença, para regularização do BANCO, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O BANCO fica autorizado por este Instrumento a inutilizar os seus comprovantes e demais documentos 
alusivos a arrecadação, objeto deste Contrato, imediatamente após a disponibilização dos arquivos retornos por meio eletrônico  ao   Município.  

 
Parágrafo Único - A validação dos arquivos retornos das informações da arrecadação, devera ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos após sua disponibilização.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - No caso de o Município ainda não ter adotado as sistemáticas constantes dos itens abaixo, o mesmo 
compromete-se a:  

 
1) Adotar a sistemática de Debito Automático, padrão FEBRABAN, por meio de troca de arquivos em meio eletrônico;  
2) Adotar a sistemática de impressão do Código de Barras padrão FEBRABAN em seus documentos de arrecadação;  
3) Estudar a possibilidade de emitir trimestral ou semestralmente contas/faturas de valores mínimos; e 
4) Distribuir ao longo do mês o vencimento dos documentos de arrecadação, evitando-se  incluir vencimentos em sábados, domingos e feriados.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste contrato, dependerá de prévia 
concordância entre as partes, por escrito. 

  
Parágrafo Único - Toda providência tomada pelo Município, inclusive teletransmissão, que resulte em elevação dos custos do BANCO, será 
objeto de renegociação das cláusulas financeiras deste contrato.  

 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - O Município autoriza o BANCO a receber contas, tributos e demais receitas devidas, cujos vencimentos recaírem 
em dias que não houver expediente bancário, no primeiro dia útil subsequente, sem cobrança de quaisquer acréscimo ao contribuinte. Fora 
desses casos, o BANCO não está autorizado a receber contas, tributos e demais receitas devidas após a data de vencimento constante do 
respectivo documento/guia de arrecadação.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - O presente contrato terá prazo de vigência de  5 (cinco) anos podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer 
tempo por qualquer das partes, sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denuncia escrita com 30 /trinta/ 
dias de antecedência, contados a partir da data do recebimento da referida comunicação pela outra parte.  

 
 Parágrafo Único - Em função da assinatura deste contrato, ficam revogados, para todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados 
anteriormente com o mesmo objetivo.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - Quaisquer impostos ou taxas que venham a ser exigidos pelos Poderes Públicos, com base no presente 
contrato ou nos atos que forem praticados em virtude de seu cumprimento, serão suportados pelo Município, que arcara com o principal e 
acessórios da Obrigação Tributaria, sem nenhum ônus para o BANCO, ainda que esteja este na posição de contribuinte ou responsável 
tributário. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA  - A despesa com a execução do presente contrato, para o exercício de 2015, esta prevista na dotação orçamentária 
do Município à conta do programa “Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Tesouro”, rubrica orçamentária 
02.08.003.4.129.43.2097.3390.39.64.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  – A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração do Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 
8.666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  - Fica eleito o Foro da Sede da Comarca de Montes Claros como competente para solucionar eventuais 
pendências decorrentes do presente contrato, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  

 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 03(três) vias de igual teor e para um só efeito juntamente com as testemunhas 
abaixo, que declaram conhecer todas as cláusulas deste contrato.  

 
Banco do Brasil S.A.     Município de Montes Claros 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Antonio Marcos de Oliveira    Ruy Adriano Borges Muniz 
Gerente Geral      Prefeito 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 _________________________   _________________________ 
 Nome:       Nome:  

CPF:       CPF: 
 
Central de AtendimentoBB – Informações , Solicitações, Sugestões, Elogios, Reclamações e Denúncias.  
Atendimento 24 horas, 7 dias da semana:  
4004 0001*  
0800 729 0001  
Deficientes Auditivos  
0800 729 0088  
* Custos de ligações locais e impostos serão cobradas conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais 
impostos conforme a operadora.  
Suporte Técnico - Autoatendimento Internet e Autoatendimento Celular*:  
Atendimento 24 horas, 7 dias da semana: 
0800 729 0200.  
*Dúvidas em relação ao manuseio e configuração de aparelhos, devem ser tratadas com o fabricante do aparelho ou a operadora; 
Dúvidas em relação aos serviços das operadoras deverão ser tratadas junto as mesmas.  
Ouvidoria BB - Caso considere que a solução dada a ocorrência que você registrou anteriormente mereça revisão, fale com a Ouvidoria BB.  
Atendimento 24 horas, 7 dias da semana:  
0800 729 5678 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - MULTAS 
DE TRÂNSITO - QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS E O BANCO DO BRASIL S.A.  
 
Aos 25 dias do mês de Novembro de dois mil e quinze, de um lado o Município de Montes Claros, inscrito no CGCMF 22.678.874/0001-35, neste 
ato representado pelo Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, Prefeito, inscrito no CPF sob o nº 464.189.546-53 e RG nº M1490944,  a seguir 
denominado simplesmente de MUNICÍPIO e de outro lado o BANCO DO BRASIL SA, através de sua agência Santo Expedito, prefixo 3209-3, 
inscrita no CGCMF sob n.º 00.000.000/4905-04, neste ato representado pelo Sr. Antonio Marcos de Oliveira, Gerente Geral, inscrito no CPF sob 
o nº 634.586.406-49 e RG nº MG4616436, a seguir denominado simplesmente de BANCO, tem entre si justo e avençado a celebração de um 
contrato de prestação de serviço pelo BANCO, de arrecadação de multas de trânsito  do  Município na abrangência do mesmo e a respectiva 
prestação de contas, com base da Lei n.8.666, de 21.06.93 e alterações posteriores, mediante dispensa de licitação  ao amparo do caput do 
Artigo 24, inciso VIII da referida Lei, ficando as partes sujeitas às cláusulas e condições seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a prestação, pelo BANCO, dos serviços de arrecadação de multas de trânsito do 
Município e respectiva prestação de contas, por meio eletrônico, dos valores arrecadados, com extensão da prestação dos serviços de 
arrecadação de multas de trânsito a todos os pontos de atendimento do BANCO, inclusive por intermédio de terceiros contratados. 

 
Parágrafo Único - As agências e pontos de atendimento que vierem a ser inaugurados na área de abrangência Município, após a assinatura do 
presente contrato, serão automaticamente incluídos na presente prestação de serviços. 

  
CLÁUSULA SEGUNDA  - O Município providenciará a emissão e remessa dos documentos de arrecadação aos contribuintes, não podendo, 
neste caso, se utilizar dos serviços do BANCO para tal finalidade. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  -  O Banco não providenciará a emissão das guias com código de barras e não providenciará a postagem aos 
contribuintes, conforme Cláusula Segunda deste instrumento. 
 
 Parágrafo Único - Na emissão dos documentos de arrecadação, o Município deverá padronizar em um único formulário todas as suas contas, 
tributos e demais receitas, permitindo, assim, automação dos serviços de arrecadação por parte do BANCO e sensível redução dos custos ao 
Município. 
 
 CLÁUSULA QUARTA  - O Banco não se responsabilizará, em qualquer hipótese ou circunstancia, pelas declarações, cálculos, valores, multas, 
juros, correção monetária e outros elementos consignados nos documentos de arrecadação, competindo-lhe, tão somente, recusar o 
recebimento quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:  
a) O documento de arrecadação for impróprio; e 
b) O documento de arrecadação contiver emendas e/ou rasuras.  

 
CLÁUSULA QUINTA  - O Banco não está autorizado a receber cheques para quitação dos documentos, objeto deste Contrato. 

 
CLÁUSULA SEXTA  - O Banco repassará 95% do produto da arrecadação no segundo dia útil após a data do recebimento e o restante, 5%, à 
conta do Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET, conforme regulamentado pelo artigo 9 do Decreto número 2.613, de 
03 de junho de 1998, alterado pelo artigo 1 do Decreto número 3.067 de 21 de maio de 1999 e regulamentado pela portaria número 11, de 19 de 
fevereiro de 2008, do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA  - O Banco repassará o produto da arrecadação no segundo dia útil após a data do recebimento.  

 
Parágrafo Primeiro - O repasse do produto arrecadado será efetuado através de credito em conta de livre movimentação da Município, de 
acordo com o prazo estabelecido no caput desta cláusula.  

 
Parágrafo Segundo - O produto da arrecadação diária não repassado no prazo determinado no caput desta cláusula, sujeitará o BANCO a 
remunerar o Município do dia útil seguinte ao prazo previsto no caput desta cláusula até o dia do efetivo repasse, com base na variação da Taxa 
Referencial de Títulos Federais, do dia útil anterior ao do repasse, exceto quando da ocorrência de feriado, onde o Município mantém a 
centralização do repasse.  

 
Parágrafo Terceiro - Para cálculo da remuneração citada no Parágrafo anterior, serão deduzidos os valores correspondentes aos percentuais do 
recolhimento do deposito compulsório a que os Bancos estão sujeitos, por determinação do BACEN, conforme sua classificação, se houver 
incidência.  

 
CLÁUSULA OITAVA  - Pela prestação dos serviços de arrecadação, objeto do presente Contrato, o Município pagará ao BANCO tarifa nas 
seguintes bases:  

 
a) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal PGT e prestação de contas através de 
meio eletrônico; 

b) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal URA e prestação de contas através de 
meio eletrônico; 

c) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Internet e prestação de contas através 
de meio eletrônico; 

d) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Terminal de Autoatendimento e
prestação de contas através de meio eletrônico; 

e) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Gerenciador Financeiro e prestação de 
contas através de meio eletrônico; 
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f) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Correspondente Bancário e prestação de 
contas através de meio eletrônico; 

g) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Banco Postal e prestação de contas 
através de meio eletrônico; 

h) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal Caixa e prestação de contas através de 
meio eletrônico; e  

i) R$ 1,00 (um real) por recebimento de documento com código de barras padrão FEBRABAN no canal CABB e prestação de contas através de 
meio eletrônico. 

Parágrafo Primeiro – O Banco encaminhará documento com o demonstrativo de cobrança 
das tarifas de cada mês, até o 5 dia útil do mês seguinte. 

 
 Parágrafo Segundo - O Município autoriza neste ato o BANCO a debitar em sua conta corrente nº 8317-8, vinculada ao convênio 94890 PM 
MOC MULTAS DE TRANSITO, ou, na falta de recursos nessa conta, em quaisquer outras contas de depósitos, os valores necessários à 
liquidação das tarifas sobre a prestação de serviço constantes nesta cláusula.   
 
Parágrafo Terceiro – O Município tem até a data de liberação do produto da arrecadação (data da liberação de float) para efetuar o pagamento 
das tarifas pelos serviços prestados. Caso o pagamento não seja efetuado no período, o valor será corrigido pelo ÍNDICE GERAL DE PRECOS 
DE MERCADO /IGP-M/. 

 
Parágrafo Quarto - Os valores convencionados no caput desta cláusula serão reajustados, automaticamente, no prazo de 1 /um/ ano ou quando 
da prorrogação deste contrato ou, ainda, em menor periodicidade que a legislação eventualmente venha a autorizar. Referido reajuste se dará 
pela variação positiva acumulada, no período, do índice Nacional de Preços ao Consumidor /INPC/, da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística /IBGE/, ou outro índice que vier a substituí-lo.  

 
Parágrafo Quinto - Para os recebimentos realizados por meio de Internet Pessoa Física e Jurídica ou TAA, o comprovante de pagamento será o 
recibo emitido por esses meios.  

 
CLÁUSULA NONA  - O Município não poderá, em hipótese alguma, utilizar o Documento de Credito - DOC, como documento de arrecadação, 
com transito pelo serviço de Compensação de Cheques e Outros Papeis. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA  – O Município se compromete a orientar seus contribuintes a efetuar o pagamento, preferencialmente, em canais 
eletrônicos (Terminais de Autoatendimento e Internet) ou em canais alternativos (Correspondente Bancário ou Banco Postal). 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA  – O detalhamento dos documentos arrecadados será colocado à disposição do Município no segundo dia útil 
após a arrecadação, a partir das 12:00 horas, em meio eletrônico. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA  - Decorridos 3(três) meses da data da arrecadação, o BANCO ficara desobrigado de prestar qualquer 
informação a respeito dos recebimentos efetuados e de seus respectivos valores.  

 
Parágrafo Único - Na caracterização de diferenças ou falta de prestação de contas recebidas no BANCO, caberá ao Município o envio de copia 
das contas que originaram a diferença, para regularização do BANCO, dentro do prazo previsto no caput desta cláusula.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O BANCO fica autorizado por este Instrumento a inutilizar os seus comprovantes e demais documentos 
alusivos a arrecadação, objeto deste Contrato, imediatamente após a disponibilização dos arquivos retornos por meio eletrônico  ao   Município.  

 
Parágrafo Único - A validação dos arquivos retornos das informações da arrecadação, devera ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias 
corridos após sua disponibilização.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA  - No caso de o Município ainda não ter adotado as sistemáticas constantes dos itens abaixo, o mesmo 
compromete-se a:  

 
1) Adotar a sistemática de Debito Automático, padrão FEBRABAN, por meio de troca de arquivos em meio eletrônico;  
2) Adotar a sistemática de impressão do Código de Barras padrão FEBRABAN em seus documentos de arrecadação;  
3) Estudar a possibilidade de emitir trimestral ou semestralmente contas/faturas de valores mínimos; e 
4) Distribuir ao longo do mês o vencimento dos documentos de arrecadação, evitando-se  incluir vencimentos em sábados, domingos e feriados.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - Qualquer alteração na sistemática de prestação dos serviços ajustados neste contrato, dependerá de prévia 
concordância entre as partes, por escrito. 

  
Parágrafo Único - Toda providência tomada pelo Município, inclusive teletransmissão, que resulte em elevação dos custos do BANCO, será 
objeto de renegociação das cláusulas financeiras deste contrato.  

 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA  - O Município autoriza o BANCO a receber contas, tributos e demais receitas devidas, cujos vencimentos recaírem 
em dias que não houver expediente bancário, no primeiro dia útil subsequente, sem cobrança de quaisquer acréscimo ao contribuinte. Fora 
desses casos, o BANCO não está autorizado a receber contas, tributos e demais receitas devidas após a data de vencimento constante do 
respectivo documento/guia de arrecadação.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA  - O presente contrato terá prazo de vigência de  5 (cinco) anos podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer 
tempo por qualquer das partes, sem que tenham direito a quaisquer indenizações ou compensações, mediante denuncia escrita com 30 /trinta/ 
dias de antecedência, contados a partir da data do recebimento da referida comunicação pela outra parte.  
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Parágrafo Único - Em função da assinatura deste contrato, ficam revogados, para todos os efeitos legais, quaisquer outros documentos firmados 
anteriormente com o mesmo objetivo.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA  - Quaisquer impostos ou taxas que venham a ser exigidos pelos Poderes Públicos, com base no presente contrato ou 
nos atos que forem praticados em virtude de seu cumprimento, serão suportados pelo Município, que arcara com o principal e acessórios da 
Obrigação Tributaria, sem nenhum ônus para o BANCO, ainda que esteja este na posição de contribuinte ou responsável tributário. 

 
 CLÁUSULA DÉCIMA NONA  - A despesa com a execução do presente contrato, para o exercício de 2015, esta prevista na dotação orçamentária do 
Município à conta do programa “Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Tesouro”, rubrica orçamentária 02.08.003.4.129.43.2097.3390.39.64.  

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA  – A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição 
indispensável para sua eficácia, será providenciada pela Administração do Município até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  - Fica eleito o Foro da Sede da Comarca de Montes Claros como competente para solucionar eventuais 
pendências decorrentes do presente contrato, com renuncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.  

 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente, em 03(três) vias de igual teor e para um só efeito juntamente com as testemunhas 
abaixo, que declaram conhecer todas as cláusulas deste contrato.  

 
Banco do Brasil S.A.     Município de Montes Claros 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
Antonio Marcos de Oliveira    Ruy Adriano Borges Muniz 
Gerente Geral      Prefeito 
 
 
 

 
TESTEMUNHAS: 

 
 
 _________________________   _________________________ 
 Nome:       Nome:  

CPF:       CPF: 
 
Central de AtendimentoBB – Informações , Solicitações, Sugestões, Elogios, Reclamações e Denúncias.  
Atendimento 24 horas, 7 dias da semana:  
4004 0001*  
0800 729 0001  
Deficientes Auditivos  
0800 729 0088  
* Custos de ligações locais e impostos serão cobradas conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos 
conforme a operadora.  
Suporte Técnico - Autoatendimento Internet e Autoatendimento Celular*:  
Atendimento 24 horas, 7 dias da semana: 
0800 729 0200.  
*Dúvidas em relação ao manuseio e configuração de aparelhos, devem ser tratadas com o fabricante do aparelho ou a operadora; 
Dúvidas em relação aos serviços das operadoras deverão ser tratadas junto as mesmas.  
Ouvidoria BB - Caso considere que a solução dada a ocorrência que você registrou anteriormente mereça revisão, fale com a Ouvidoria BB.  
Atendimento 24 horas, 7 dias da semana:  
0800 729 5678 
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