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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

EXTRATO Nº 0168/2016 – AVISO DE
REVOGAÇÃO

PROCESSO: 322/2016
PREGÃO ELETRÔNICO: 0158/2016
OBJET O: AQUISIÇÃO DE MA TERIAL  DE
CONSUMO (UTILIZADO NA IDENTIFICAÇÃO DE
TUBO DE ENSAIO) PARA USO NO CENTRO DE
CONTROLE DE ZOONOSES, ATENDENDO A
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MONTES CLAROS/MG.

O Prefeito Municipal de Montes Claros - MG, no
uso de suas atribuições legais, consoante o
disposto no artigo 49 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, resolve pela REVOGAÇÃO  da Licitação
acima referenciada, uma vez que a mesma teve a
sessão deserta na data de 21/11/2016 e que não
existe mais tempo hábil para remarcação da sessão
no exercício de 2016.
Montes Claros (MG), 07 de Dezembro de 2016.

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 309/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público a Ratificação dos
processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO
Processo nº 361/2016 – Dispensa nº 086/2016  –
cujo objeto é a  contratação de empresa
especializada para realizar EXAME CARIÓTIPO
BANDA G, necessário ao correto diagnóstico do
paciente E.D.M.S., em atendimento à ordem judicial
proferida nos autos do processo n° 0433.16.015312-
1. Contratada:  IRMANDADE NOSSA  SENHORA
DAS MERCES DE MONTES CLAROS , cujo valor
total é de R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais).
Ratificado em 07 de dezembro de 2016.

Processo nº 362/2016 – Dispensa nº 087/2016  –
cujo objeto é a  locação de imóvel para
funcionamento da Estratégia da Saúde da Família
(ESF) SANTO ANTÔNIO. Contratada: GISLEIDE
FERREIRA SEVERINO, com o valor total de R$
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), pago
mensalmente o valor de R$ 900,00 (novecentos
reais). Ratificado em 07 de dezembro de 2016.
Processo nº 363/2016 – Dispensa nº 088/2016  –
cujo objeto é a contratação de serviço de chaveiro
técnico especializado para atender o Centro de
Zoonoses – CCZ – neste município de Montes
Claros/MG. Contratado:  ADÃO VICENTE DO
NASCIMENTO 01463682824, cujo valor total é de
R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).
Ratificado em 07 de dezembro de 2016.

Montes Claros (MG), 08 de dezembro de 2016.
Comissão Permanente de Licitações e

Julgamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0310/2016

Termo de Adit amento

Contrato nº P028515 Processo nº 0285/2015 –
Concorrência n° 027/2015 –  Contratado:
CONSTRUTORA REMO LTDA  – Primeiro
Termo de Adit amento : Os prazos de vigência do
contrato e prestação de serviço, previstos na
Cláusula Décima Quinta do Contrato inicial, ficam
prorrogados por mais 2 (dois), tendo como termo
inicial 23.11.2016 e termo final 22.01.2017.
Firmado em 23 de novembro de 2016.

Montes Claros (MG), 08 de dezembro de
2016

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros –
MG - CEP 39.401-002

LEI 4.937, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A DESAFETAÇÃO E PERMUTA DE
ÁREA  DO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Montes Claros/MG, por
seus representantes na Câmara Municipal,
aprovou e o Prefeito, em seu nome e no uso de
suas atribuições, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1°-  Fica desafetada da categoria de bens de
uso comum do povo e incorporada na dos bens
dominicais, um terreno de uso institucional, com
área de 180,00m² (cento e oitenta metros
quadrados), situado na Avenida 02, Ruas 09 e
08, no Bairro Residencial Sul Ipês, avaliado em
R$32.462,10 (trinta e dois mil quatrocentos e
sessenta e dois reais e dez centavos), conforme
laudo de avaliação datado de 17/10/2016, com a
seguinte descrição: “Partindo do cruzamento da
Rua 09 com Avenida 02, segue limitando com
essa última, na distância de 18,00m até a Área
Institucional; daí, deflete à esquerda e segue
limitando com a Área Institucional, na distância
de 10,00m; daí, deflete à esquerda e segue com
o mesmo limitante, na distância de 18,00m até a
Rua 09; daí, deflete à esquerda e segue limitando
com a Rua 09, na distância de 10,00m até o ponto
inicial desta descrição.”

Art. 2°  - Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a permutar o imóvel descrito no artigo
anterior, pela forma hábil e mediante avaliação
anexa, pelo terreno constituído do lote de terreno
de nº 04, da quadra nº 17, situado na Rua Dez,
no Loteamento “Residencial dos Ipês”, situado na
Fazenda Vargem Grande, Montes Claros (MG),
de propriedade da empresa FLISA SPE LTDA.,
com área total de 196,57m² (cento e noventa e
seis metros e cinquenta e sete centímetros
quadrados, avaliado em R$32.462,10 (trinta e dois
mil quatrocentos e sessenta e dois reais e dez
centavos), conforme laudo de avaliação datado
de 17/10/2016, registrado sob a matrícula nº
32.305, datada de 19/04/2011, no Livro nº02, fls.
296, do Cartório do 1º Registro de Imóveis de
Montes Claros.

Art. 3° -  Todas as despesas e encargos quanto à
regularização da permuta autorizada por esta Lei,
inclusive tributos, taxas e emolumentos devidos,
correrão às expensas a cada uma das partes
permutantes, ao que lhe couberem, também a
adoção das providências quanto à lavratura e
registro da respectiva escritura.

Art. 4º  –  Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5º  -  Ficam revogadas as disposições em
contrário

Montes Claros, 07 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Gabinete do Prefeito

Av. Cula Mangabeira, 211 – Montes Claros – MG
- CEP 39.401-002

LEI 4.938, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2016.

AUTORIZA A CESSÃO DE IMÓVEL À UNIÃO
FEDERAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Povo do Município de Montes Claros (MG), por
seus representantes na Câmara Municipal, aprovou
e o Prefeito de Montes Claros, em seu nome, e no
uso de suas atribuições, sanciona a seguinte lei:
Art. 1º –  Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a promover a cessão da área dominical
de 6.433,56m² (seis mil, quatrocentos e trinta e três
metros e cinquenta e seis centímetros quadrados),
situada entre as ruas 44 e 45 do Loteamento
denominado Ibituruna – Montes Claros/MG, à União
Federal , cujos limites e descrições constam no
inciso I do presente artigo, que será utilizada,
exclusivamente, para edificação da sede própria
da Delegacia de Polícia Federal em Montes Claros/
MG, com todas as suas instalações, dependências
e acessórios, voltados ao desenvolvimento de suas
atividades.

I – Partindo do cruzamento da Av. “J” com Rua 45,
segue no alinhamento dessa última, na distância
de 63,00m até o ponto inicial desta descrição. Deste
deflete à esquerda e segue limitando com o
Remanescente da AV04, na distância de 79,92m
até a Rua 44; daí deflete à direita e segue limitando
com a Rua 44, na distância de 80,50m até o
Remanescente de Área Desafetada pela Lei 4.853/
2015, artigo 1º, “a”; daí deflete à direita e segue
limitando com o mesmo Remanescente, na
distância de 79,92m até a Rua 45; daí deflete à
direita e segue limitando com a Rua 45, na distância
de 80,50m até o ponto inicial desta descrição.

Art. 2º –  Os custos e despesas relativas à
construção, funcionamento, conservação e
manutenção da edificação serão de exclusiva
responsabilidade da União Federal, enquanto
cessionária.

Parágrafo Único.  A cessionária responderá,
também, por todos os encargos civis,
administrativos e tributários que venham a incidir
sobre o imóvel.

Art. 3º – O prazo da cessão autorizada por esta lei
será de 20 (vinte) anos, podendo ser prorrogado
por acordo entre as partes e será regida pelas
cláusulas e condições do instrumento contratual a
ser celebrado com o Município,  cabendo à
cessionária, a partir daí, todas as providências para
a plena regularização da cessão.

Art. 4º  – Resolve-se a presente cessão antes de
prazo descrito no artigo anterior se a cessionária
der ao imóvel destinação diversa da estabelecida
no contrato ou descumprir cláusula resolutória do
ajuste, perdendo as benfeitorias que houver feito
no imóvel.

Art. 5º –  Ficam revogadas as disposições em
contrário.

Art. 6º  – Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

Montes Claros, 07 de dezembro de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.457, de 06 de dezembro de 2016

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º DA
LEI 4.675, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2.013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS , no uso de suas atribuições legais, nos
termos dos art. 71, inciso VI, da Lei Orgânica
Municipal, bem como o § 4º, do art. 2º, da Lei 4.675,
de 27 de novembro de 2.013 e
considerando que a Universidade Federal de Minas
Gerais solicitou a prorrogação do prazo para o
término das obras de ampliação da Moradia
Universitária do seu Instituto de Ciências Agrárias;
considerando que o requerimento formulado
baseia-se na informação de cortes orçamentários

do Governo Federal a partir do ano de 2014 nos
âmbitos de custeio e investimento;
considerando que, apesar dos cortes, a UFMG
informou já ter recursos financeiros disponíveis
para a contratação dos projetos executivos e início
da obra;
considerando, ainda, a relevância da ampliação da
Moradia Universitária para o Norte de Minas;
considerando, finalmente, § 4º, do art. 2º, da Lei
4.675, de 27 de novembro de 2.013 “§ 4º – O
Município poderá, a seu critério e por motivo
justificado, alterar os prazos estabelecidos neste
artigo.”
D E C R E T A :

Art. 1º.  Fica prorrogado para o dia 31 de dezembro
de 2019 o prazo máximo para a conclusão das
obras destinadas à ampliação da Moradia
Universitária no imóvel doado pelo Município de
Montes Claros, através da Lei Municipal 4.675, de
27 de novembro de 2.013.
Parágrafo Único. A aprovação dos projetos junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano, bem como o início das
edificações no imóvel deverão ocorrer até 31 de
dezembro de 2.017.

Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 06 de dezembro de
2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros – em exercício

Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.458, de 06 de dezembro de 2016

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS
PRAZOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 2º, DA
LEI 4.782, DE 18 DE JUNHO DE 2.015

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS , no uso de suas atribuições legais, nos
termos dos art. 71, inciso VI, da Lei Orgânica
Municipal, bem como no § 4º, do art. 2º, da Lei
4.782, de 18 de junho de 2.015 e,
considerando que a empresa Almeida e Santos
Transportes e Turismo Ltda. solicitou a prorrogação
dos prazos previstos pela Lei 4.782, de 18 de junho
de 2.015, através do processo administrativo n.
40317/2016;
considerando que o requerimento formulado
baseia-se na forte recessão e desaquecimento da
economia, que impactou diretamente na
capacidade de investimento na empresa;
considerando que, além da crise econômica
enfrentada, a empresa teve que suportar prejuízos
advindos de dois acidentes com veículos da sua
frota;
considerando, ainda, que, após regular tramite, da
prorrogação  a Secretaria Adjunta de
Desenvolvimento Econômico emitiu parecer
favorável à prorrogação solicitada;
considerando, finalmente, § 4º, do art. 2º, da Lei
4.782, de 18 de junho de 2.015 “§ 4º – O Município
poderá, a seu critério e por motivo justificado,
alterar os prazos estabelecidos neste artigo.”
DECRETA:

Art. 1º.  Fica prorrogado para o dia 31 de dezembro
de 2018 o prazo máximo para a conclusão das
obras destinadas à edif icação da sede
administrativa, com todas as suas instalações e
dependências, no imóvel doado pelo Município de
Montes Claros, através da Lei Municipal 4.782, de
18 de junho de 2.015.
Parágrafo Único. A aprovação dos projetos junto
à Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Planejamento Urbano, bem como o início das
edificações no imóvel deverão ocorrer até 30 de
junho de 2.017.
Art. 2º.  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário.

Município de Montes Claros, 06 de dezembro de
2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros – em exercício



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

MCTRANS

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
Nº 0032/16 - PROCESSO Nº 0114/16

OBJET O: AQUISIÇÃO DE MA TERIAIS DE
ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE.

Dia da Licit ação:  21/12/2016 - Horário:  09:00
horas.

Local:  Sala de reuniões da MCTrans, na Praça
Presidente Tancredo Neves, sem número,
Terminal Rodoviário, Bairro Canelas, Montes
Claros, MG.
O Edital estará disponível na Diretoria
Administrativa e Financeira ou nos sites
www.montesclaros.mg.gov.br e
www.mctransonline.com.br.

Montes Claros - MG, 08 de dezembro de 2016.

FELIPE PORTO LIMA
PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

MCTRANS
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