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

Julgamentos

ATA ANÁLISE DE RECURSOS REFERENTES AO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0199/15 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0020/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, sob o
regime de execução direta por preço global.
FUNDMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº
8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO : CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
COM 12 SALAS, COM QUADRA
POLIESPORTIVA, NO RESIDENCIAL VITÓRIA,
CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE.
Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro 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 09h40min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273 de

Município  de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

 Decreto nº 3.341, de 19 de outubro de 2015

DISCIPLINA OS PROCEDIMENTOS
RELATIVOS AO REPASSE DE DEPÓSITOS

JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS AO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, NOS

TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL
Nº 151, DE 5 DE AGOSTO DE 2015.

O Prefeito de Montes Claros - MG, no uso de suas
atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do
Municipal, e considerando a necessidade de
estabelecimento de regras e procedimentos para
a operacionalização da Lei Complementar federal
nº 151, de 5 de agosto de 2015, especialmente nos
termos do disposto em seu artigo 11

DECRETA:

Art. 1º – Os depósitos judiciais e administrativos,
em dinheiro, referentes a processos judiciais ou
administrativos, tributários ou não tributários, nos
quais o Município de Montes Claros seja parte,
considerados todos os seus órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta, serão efetuados
em instituição financeira oficial.
Art. 2º - A instituição financeira oficial a que se
refere o artigo 1º deste decreto transferirá para a
Conta Única do Tesouro do Município 70% (setenta
por cento) do valor atualizado dos depósitos
judiciais e administrativos, tributários e não
tributários, bem como os respectivos acessórios,
em que o Município seja parte, observados os
prazos e termos firmados em contrato a ser
celebrado com a referida instituição.
Art. 3º - Fica instituído o fundo de reserva dos
depósitos judiciais e administrativos, a ser mantido
junto à instituição financeira referida no art. 1º deste
Decreto, destinado a garantir a restituição da
parcela transferida à conta única do Tesouro, nos
termos do disposto no art. 2º deste Decreto.
§ 1º - O montante dos depósitos judiciais e
administrativos não repassados à conta única do
Tesouro constituirá o fundo de reserva referido no
caput deste artigo, cujo saldo não poderá ser
inferior a 30% (trinta por cento) do total dos
depósitos de que trata o art. 1º deste Decreto,
acrescidos da remuneração que lhes foi atribuída.
§ 2º - Os valores recolhidos ao fundo de reserva

terão remuneração equivalente à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
- SELIC para títulos federais.
Art. 4º - Compete à instituição financeira gestora
do fundo de reserva de que trata este artigo
manter escrituração individualizada para cada
depósito efetuado na forma do art. 1º deste
Decreto, discriminando:
I - o valor total do depósito, acrescido da
remuneração que lhe foi originalmente atribuída;
II - o valor da parcela do depósito mantido na
instituição financeira, nos termos do § 1º do art.
3º deste Decreto, a remuneração que lhe foi
originalmente atribuída e os rendimentos
decorrentes do disposto no § 2º do art. 3º deste
Decreto.
Art. 5º - A habilitação ao recebimento das
transferências referidas no art. 2º deste Decreto
é condicionada à apresentação ao órgão
jurisdicional responsável pelo julgamento dos
litígios aos quais se refiram os depósitos de termo
de compromisso do Município que deverá prever:

I - a manutenção do fundo de reserva na instituição
financeira responsável pelo repasse das parcelas
ao Tesouro, observado o disposto no § 1º do art.
3º deste Decreto;
II - a destinação automática ao fundo de reserva
do valor correspondente à parcela dos depósitos
judiciais mantida na instituição financeira nos
termos do § 1º do art. 3º deste Decreto, condição
esta a ser observada a cada transferência
recebida na forma do art. 2º deste Decreto;
III - a autorização para a movimentação do fundo
de reserva para os fins do disposto no art. 8º deste
Decreto;
IV - a recomposição do fundo de reserva pelo
Município, em até 48 (quarenta e oito) horas, após
comunicação da instituição financeira, sempre que
o seu saldo estiver abaixo dos l imites
estabelecidos no § 1º do art. 3º deste Decreto.
Art. 6º - Para identificação dos depósitos, a
Secretaria Municipal de Finanças deverá manter
atualizada junto à instituição financeira a relação
de inscrições no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica - CNPJ dos órgãos e entidades que
integram a Administração Direta e Indireta do
Município.
Art. 7º - A instituição financeira oficial tratará de
forma segregada os depósitos judiciais e os
depósitos administrativos.
Art. 8º - Os recursos repassados à conta única
do Tesouro Municipal na forma deste Decreto,
ressalvados os destinados ao fundo de reserva
de que trata o § 1º do art. 3º deste Decreto, serão
aplicados, exclusivamente, no pagamento de:
I - precatórios judiciais de qualquer natureza;
II - dívida pública fundada, caso a lei orçamentária
do Município preveja dotações suficientes para o
pagamento da totalidade dos precatórios judiciais
exigíveis no exercício e não remanesçam
precatórios não pagos referentes aos exercícios
anteriores;
III - despesas de capital, caso a lei orçamentária
do Município preveja dotações suficientes para o
pagamento da totalidade dos precatórios judiciais
exigíveis no exercício, não remanesçam
precatórios não pagos referentes aos exercícios
anteriores e o Município não conte com
compromissos classificados como dívida pública
fundada;
IV - recomposição dos fluxos de pagamento e do
equilíbrio atuarial de fundo de previdência
referente ao regime próprio, nas mesmas
hipóteses do inciso III deste artigo.
Parágrafo único -  Independentemente das
prioridades de pagamento estabelecidas no caput
deste artigo, poderá o Município utilizar até 10%
(dez por cento) da parcela que lhe for transferida
nos termos do caput do art. 2º deste Decreto para
constituição de Fundo Garantidor de Parcerias
Público-Privadas (PPPs) ou de outros
mecanismos de garantia previstos em lei,
dedicados exclusivamente a investimentos de
infraestrutura.
Art. 9º - Encerrado o processo litigioso com ganho
de causa para o depositante, mediante ordem
judicial ou administrativa, o valor do depósito
efetuado nos termos deste Decreto acrescido da
remuneração que lhe foi originalmente atribuída
será colocado à disposição do depositante pela
instituição financeira, no prazo de 3 (três) dias
úteis, observada a seguinte composição:
I - a parcela que foi mantida na instituição
financeira nos termos do § 1º do art. 3º deste
Decreto acrescida da remuneração que lhe foi
originalmente atribuída será de responsabilidade

direta e imediata da instituição depositária;
II - a diferença entre o valor referido no inciso I e o
total devido ao depositante nos termos do caput
deste artigo será debitada do saldo existente no
fundo de reserva de que trata o § 1º do art. 3º deste
Decreto.
§ 1º - Na hipótese do saldo do fundo de reserva,
após o débito referido no inciso II deste artigo, ser
inferior ao valor mínimo estabelecido no § 1º do
art. 3º deste Decreto, o Município será notificado
para recompô-lo na forma do inciso IV do art. 5º
deste Decreto.
§ 2º - Ocorrendo insuficiência de saldo no fundo de
reserva para o débito do montante devido nos
termos do inciso II deste artigo, a instituição
financeira restituirá ao depositante o valor
disponível no fundo acrescido do valor referido no
inciso I deste artigo.
§ 3º - Na hipótese referida no § 2º deste artigo, a
instituição financeira notificará a autoridade
expedidora da ordem de liberação do depósito,
informando a composição detalhada dos valores
liberados, sua atualização monetária, a parcela
efetivamente disponibil izada em favor do
depositante e o saldo a ser pago depois de efetuada
a recomposição prevista no § 1º deste artigo.
§ 4º - Se o Município não recompuser o fundo de
reserva até o saldo mínimo previsto no § 1º do art.
3º deste Decreto, ficará suspenso o repasse das
parcelas referentes a novos depósitos, até a devida
regularização do saldo.
Art. 10 - Encerrado o processo litigioso com ganho
de causa para o Município, ser-lhe-á transferida a
parcela do depósito mantida na instituição
financeira nos termos do § 1º do art. 3º deste
Decreto, acrescida da remuneração que lhe foi
originalmente atribuída.
§ 1º - O saque da parcela de que trata o caput deste
artigo somente poderá ser realizado até o limite
máximo do qual não resulte no fundo de reserva
saldo inferior ao mínimo exigido no § 1º do art. 3º
deste Decreto.
§ 2º - Na situação prevista no caput deste artigo,
serão transformados em pagamento definitivo, total
ou parcial, proporcionalmente à exigência tributária
ou não tributária, conforme o caso, inclusive seus
acessórios, os valores depositados na forma do
caput do art. 1º deste Decreto acrescidos da
remuneração que lhes foi originalmente atribuída.
Art. 11 - Os recursos de que trata o art. 2º deste
Decreto serão registrados como receita
orçamentária de capital, em alínea específica, bem
como identificados com uma fonte de recursos
específica.
Art. 12 - A Secretaria Municipal de Finanças e a
Procuradoria-Geral do Município poderão editar
normas complementares necessárias ao
cumprimento do disposto neste Decreto.
Art. 13 - As despesas financeiras resultantes da
aplicação deste Decreto correrão por conta das
dotações próprias consignadas no orçamento do
Município, suplementadas se necessário.
Art. 14 -  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 19 de outubro de
2015.

Ruy Adriano Borges Muniz
Prefeito de Montes Claros

13 de abril de 2015. A Senhora Presidente em
exercício da Comissão Permanente de Licitações
e Julgamentos, Nilma Silva Antunes, adotou os
seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual
passou a contar com as seguintes pessoas: Nilma
Silva Antunes - Presidente da C.P.L.J, Diosmar
Soares da Silva - Secretário da C.P.L.J e Wagner
Tadeu Rodrigues Pitta - Membro da C.P.L.J. Dando
início aos trabalhos a Sra. Presidente apresentou
o parecer jurídico dos recursos interpostos pelas
empresas: Construtora Única Lt da e TP
Construções e Planejamentos Lt da. A Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento chancela
quanto ao parecer pela habilitação da empresa
Construtora Única Lt da. Realizada diligência
quanto ao balanço da empresa TP Construções
e Planejamentos Lt da, e após detalhada análise
concluímos que a empresa atendeu a qualificação
financeira, nos índices do balanço. Diante dos fatos
acima citados a Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento declara habilit adas  as
empresas: Construtora Única Lt da, TP
Construções e Planejamentos Lt da,  Delta
Engenharia e Manutenção Industrial Lt da,
Construtora Mecal Lt da, JS Empreendimentos
e Construções Lt da, CLM Construtora e
Serviços Lt da-EPP, Konquist a Construtora
Ltda-ME, IORW Construções e Serviços Lt da-
ME e Construtora Engearte Lt da . Ficam as
empresas acima citadas desde já convocadas para
abertura dos envelopes nº 02- Propostas de Preços
no dia 22/10/2015 às 14h30min.  A presente ata
será publicada na íntegra no Diário Oficial
Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail
para todos os licitantes acima citados. Nada mais
havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros,
aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano
de 2015.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Diosmar Soares da Silva - Secretário - CPLJ
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta - 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 SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 0331/2015 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 034/2015.

TIPO DE LICITAÇÃO:  Maior oferta pela outorga
fixa da concessão.
FUNDMENTAÇÃO LEGAL : Em conformidade
com o disposto no art. 175 da Constituição Federal;
na Lei Federal 8.666/93; Lei Complementar nº 123/
2006; Lei Federal nº 8.987/95, Lei Federal nº 9.074/
1995, Lei Federal nº 11.445/07 e seu Decreto
regulamentador nº 7.217/10; na Lei Orgânica do
Município de Montes Claros, Lei Municipal 4.780/
2015, e com observância das disposições e
elementos que integram este EDITAL e seus
ANEXOS.
OBJET O DA LICITAÇÃO:  OUTORGA DE
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO
SANITÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS.
Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro 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 14h30min,
reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações
e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.273
de 13 de abril de 2015. A Senhora Presidente em
exercício da Comissão Permanente de Licitações
e Julgamentos, Nilma Silva Antunes, adotou os
seguintes procedimentos: Compôs a mesa, a qual
passou a contar com as seguintes pessoas: Nilma
Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Diosmar
Soares da Silva- Secretário da C.P.L.J, Wagner
Tadeu Rodrigues Pitta-  Membro da C.P.L.J, Maria
Marta Lustrino - Membro da C.P.L.J, Roberto
Ribeiro Lopez- Assessor Jurídico da Licitação,
José Pedro de Oliveira- Secretaria de Prevenção
de Corrupção e Informações Estratégicas-
SAPCIE. Apesar das publicações do edital no
Diário Oficial da União, no IOF, no Jornal Hoje em
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Dia e no Diário Oficial Eletrônico do Município,
nenhuma empresa manifestou interesse em
participar do referido processo. Diante dos fatos
acima citados a Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento considera a licitação
Desert a. Esta ata será publicada na íntegra no
Diário Oficial Eletrônico do Município. Nada mais
havendo a tratar, eu Diosmar Soares da Silva,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros,
aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro do ano
de 2015.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E
JULGAMENT O:

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Diosmar Soares da Silva - Secretário - CPLJ
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta - Membro C.P.L.J
Maria Marta Lustrino - Membro CPLJ
José Pedro de Oliveira – SAPCIE
Roberto Ribeiro Lopez - Assessoria Jurídica

EXTRATO DO TERMO DE ADESÃO ÀS
CLÁUSULAS GERAIS DO CONTRA TO ÚNICO

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

O Município de Montes Claros pactua com o Banco
do Brasil S.A., por intermédio de sua Agência Santo
Expedito, prefixo 3209-3, as condições
estabelecidas no Termo de Adesão e nas Cláusulas
Gerais do Contrato Único de Prestação de
Serviços, registradas no Cartório do Primeiro Ofício
de Registro de Títulos e Documentos da cidade de
Brasília-DF sob o número 895633, relativas às
condições para prestação pelo Banco ao Município
dos serviços bancários de recebimentos e
pagamentos em geral e de centralização de saldos.

Montes Claros, 13 de Outubro de 2015

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

NOVA DATA
Aviso de Licitação – Modalidade Pregão

Presencial nº 047/2015
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 NOVA ABERTURA de licitação
modalidade Pregão Presencial nº 047/2015, do tipo
menor preço por lote, regido pelo Decreto Municipal
2.111 de 04 de março de 2005, Portaria/Esurb n.º
020/05 de 30/12/2005, Lei Complementar 123/06
e pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de
2002, aplicando-se subsidiariamente, no que
couberem, as disposições da Lei Federal n.º 8.666/
93, de 21 de junho de 1993, Decretos 5.450 de 31/
05/2005 e 5.504 de 05/08/2005 e alterações
posteriores. Objeto:  Contratação de empresa
especializada para serviços de retífica do motor
do automóvel Pick UP Strada 1.4 Ano 2005 Placa
HCC-7508 com fornecimento de peças, lotado no
Setor de administração da ESURB. A empresa
CONTRATADA deverá ter todo equipamento
necessário para execução do serviço. Demais
especificações no anexo I deste edital. O
Credenciamento, data de entrega da
documentação e propostas de preços dia 06/11/
2015 a partir das 08h30m. O edital na íntegra
encontra-se à disposição na sede da ESURB na
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro
Ibituruna, Montes Claros/MG e no site              http:/
/www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm

Montes Claros 20 de outubro de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE MONTES

CLAROS - PREVMOC
Rua Viúva Francisco Ribeiro, 150 – telefone –

0xx3832293500
CEP  39.400114  Montes Claros – MG

EXTRATO  RESULTADOS DE LICITAÇÕES
A Presidente da Comissão Permanente de
Licitação e Julgamento na forma da Lei Federal
n.o 8.666/93 e alterações torna público os
Resultados Finais dos Processos Licitatórios
abaixo:

DISPENSA POR LIMITE No 09/2015:
20/2015 – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONSULTORIA PARA O INSTITUTO MUNICIPAL
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MONTES CLAROS - PREVMOC,
INCLUINDO IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES
CONTÁBEIS, CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS E
ORGANIZAÇÃO DE FLUXOS E PROCESSOS
ROTINEIROS, processo homologado em 05/10/
2015. Contratado: INVESTOR 3 CONSULTORIA E
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA. R$ 7.400,00

PREGÃO PRESENCIAL No 07/2015:
18/2015 –  AQUISIÇÃO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS, COADORES DE CAFÉ, COPOS
PLÁSTICOS E FÓSFORO EM ATENDIMENTO À
DEMANDA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DE MONTES CLAROS - PREVMOC E SHOPPING
POPULAR MÁRIO RIBEIRO DA SILVEIRA.
Processo homologado em 23/09/2015. Contratado:
COMERCIAL LUDIMARA LTDA R$ 1.572,78

Montes Claros (MG), 19 de outubro de 2015.
Presidente da Comissão Permanente de

Licitação e Julgamento

PREVMOC

ESURB

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

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial nº 055/2015

A ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização, com endereço na Av.
Norival Guilherme V ieira, nº 165 – Bairro
Ibituruna , cidade de Montes Claros/MG, inscrita
no CNPJ sob o nº 21.022.694/0001-38, por sua
Pregoeira torna público Pregão Presencial nº 055/
2015, cujo objeto é a contratação de empresa
especializada em realização de exames periódicos
(hemograma completo chumbo sérico,
eletrocardiograma, eletroencefalograma, glicemia
jejum, espirometria, audiometria, RX Tórax OIT,
Fenol urinário, acuidade visual), para os
empregados da Esurb, por um período de 12
meses. O Credenciamento, dat a de entrega da
document ação e propost as de preços dia 12/
11/2015 a partir das 08h30m . O edital na íntegra
encontra-se à disposição na sede da ESURB na
Avenida Norival Guilherme Vieira, 165 - Bairro
Ibituruna, Montes Claros/MG e no site http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 20 de outubro de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

Prefeitura Municip al de Montes Claros - MG

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVITE PARA AUDIÊNCIAS

PÚBLICAS COMUNITÁRIAS
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRET OR DE

MONTES CLAROS - MG

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, através
da sua Assessoria de Gestão e Coordenação de
Atualização do Plano Diretor de Montes Claros
(MG), CONVIDA a população em geral, através de
seus diversos segmentos sociais, para participar
da Audiência Pública Comunitária de
Atualização do Plano Diretor de Montes Claros
(MG), na área de abrangência da Região do
Grande Centro de Montes Claros(MG), que será
realizada dia 05/1 1/2015, às 19:00 horas, na
Casa da Cidadania, na Praça Raul Soares, S/N
– Bairro Centro.

Montes Claros, 21 de Outubro de 2015

JEFFERSON TOLENTINO TRINDADE
Assessor de Gestão /

Coordenação do Plano Diretor

RUY ADRIANO BORGES MUNIZ
Prefeito de Montes Claros – MG
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