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PREFEITURA DE MONTES CLAROS
COORDENAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Gestor de Registro de Preços deste Município, na
forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro de 2010
obedecendo ao que determina seu artigo 9º parágrafo
único, vem comunicar a manutenção do valor unitário
registrado para os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 do
Processo 0200/2015 - Pregão Eletrônico 0080/2015
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO/
HOSPITALAR PARA SEREM UTILIZADOS NAS
UNIDADES DE SAÚDE. Os valores unitários
registrados assim como a íntegra da Ata de Registro
de Preços encontram-se publicados no sítio da
Prefeitura de Montes Claros no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município, na
forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro de 2010
obedecendo ao que determina seu artigo 9º parágrafo
único, vem comunicar a manutenção do valor unitário
registrado para os lotes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30,
31, 36, 39, 41, 42 e 44 do Processo 0208/2015 -
Pregão Eletrônico 0087/2015 cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER A ORDENS JUDICIAIS E
REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO. Os
valores unitários registrados assim como a íntegra
da Ata de Registro de Preços encontram-se
publicados no sítio da Prefeitura de Montes Claros
no seguinte endereço: www.montesclaros.mg.gov.br/
central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município, na
forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro de 2010
obedecendo ao que determina seu artigo 9º parágrafo
único, vem comunicar a manutenção do valor unitário
registrado para os lotes 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17,
18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44 e 45 do Processo 0207/2015 -
Pregão Eletrônico 0086/2015 cujo objeto é o
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
PARA ATENDER A ORDENS JUDICIAIS E
REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO. Os
valores unitários registrados assim como a íntegra
da Ata de Registro de Preços encontram-se
publicados no sítio da Prefeitura de Montes Claros
no seguinte endereço: www.montesclaros.mg.gov.br/

central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro de
2010 obedecendo ao que determina seu artigo 9º
parágrafo único, vem comunicar a manutenção do
valor unitário registrado para os lotes 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 26 e 27 do Processo 0302/2015 - Pregão
Eletrônico 0130/2015 cujo objeto é o REGISTRO
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES E
EQUIPAMENTOS EM GERAL PARA ATENDER
AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS. Os valores
unitários registrados assim como a íntegra da Ata
de Registro de Preços encontram-se publicados
no sítio da Prefeitura de Montes Claros no seguinte
endereço: www.montesclaros.mg.gov.br/
central_compras/registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro de
2010 obedecendo ao que determina seu artigo 9º
parágrafo único, vem comunicar a manutenção do
valor unitário registrado para os lotes 1, 2 e 3 do
Processo 0198/2015 - Pregão Eletrônico 0079/2015
cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES
E SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA
ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS EM
CUMPRIMENTO A DECISÕES JUDICIAIS E
REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Os
valores unitários registrados assim como a íntegra
da Ata de Registro de Preços encontram-se
publicados no sítio da Prefeitura de Montes Claros
no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodeprecos

O Gestor de Registro de Preços deste Município,
na forma do Decreto nº 2.691 de 11 de fevereiro de
2010 obedecendo ao que determina seu artigo 9º
parágrafo único, vem comunicar a manutenção do
valor unitário registrado para os lotes 3, 4, 5, 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42
e 43 do Processo 0209/2015 - Pregão Eletrônico
0088/2015 cujo objeto é o REGISTRO DE
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA
ATENDER A ORDENS JUDICIAIS E
REQUISIÇÕES DO MINISTÉRIO PUBLICO. Os
valores unitários registrados assim como a íntegra
da Ata de Registro de Preços encontram-se
publicados no sítio da Prefeitura de Montes Claros
no seguinte endereço:
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
registrodeprecos

Montes Claros, 15 de fevereiro de 2016.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta
Gestor de Registro de Preços

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 035/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e Julgamento torna público a Ratificação e os Contratos
referente aos processos abaixo relacionados:

RATIFICAÇÃO
Processo n° 0031/2016, Dispensa de Licit ação nº 008/2016. Cujo objeto é: a locação de imóvel para
funcionamento do Conselho Tutelar 1ª, 2ª e 3ª regiões, neste município de Montes Claros neste município
de Montes Claros  Locador: ALFREDO IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, com o valor
mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e anual de R$ 60.000,00 (sessent a mil reais) . Ratificado em 11
de fevereiro de 2016.

CONTRATO
Contrato nº P01616, proveniente do Processo n° 0016/2016, Inexigibilidade nº 002/2016. Cujo objeto é:
Contratação de show musical da banda Nova Companhia, no dia 07 de fevereiro de 2016 dentro da
programação do carnaval/2016, a realizar na Lagoa do Interlagos, nesta cidade de Montes Claros-MG.
Contratada: Monica Pinheiro Evangelist a 33387065884. Valor Total: R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais). Vigência 30 (trinta) dias. Contrato assinado em 28 de janeiro de 2016.
Contrato nº P01716, proveniente do Processo n° 0017/2016, Inexigibilidade nº 003/2016. Cujo objeto é:
Contratação de show musical da banda Fuguetão Baiano, no dia 08 de fevereiro de 2016 dentro da
programação do carnaval/2016, a realizar na Lagoa do Interlagos, nesta cidade de Montes Claros-MG.
Contratada: Banda Fuguetão Baiano Eventos & Promoções Lt da - ME. Valor Total: R$ 30.000,00
(Trinta mil reais). Vigência 30 (trinta) dias. Contrato assinado em 27 de janeiro de 2016.
Contrato nº P02116, proveniente do Processo n° 0021/2016, Inexigibilidade nº 005/2016. Cujo objeto é:
Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show
musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda .
Contratada: Jackson Santos Silva Produções - ME . Valor Total: R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).
Vigência 30 (trinta) dias. Contrato assinado em 28 de janeiro de 2016.
Contrato nº P02216, proveniente do Processo n° 0022/2016, Inexigibilidade nº 006/2016. Cujo objeto é:
Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show
musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda .
Contratada: Alves Show Lt da - ME. Valor Total: R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Vigência 30
(trinta) dias. Contrato assinado em 28 de janeiro de 2016.
Contrato nº P03416, proveniente do Processo n° 0034/2016, Inexigibilidade nº 008/2016. Cujo objeto é:
Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show
musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda .
Contratada: Marcos Thiago V ieira Ogando 06817635667 . Valor Total: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos
reais). Vigência 30 (trinta) dias. Contrato assinado em 02 de fevereiro de 2016.
Contrato nº P03616, proveniente do Processo n° 0036/2016, Inexigibilidade nº 010/2016. Cujo objeto é:
Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show
musical da banda Contratação de show musical da banda Contratação de show musical da banda
Contratação de show musical da banda . Contratada: Sapeka Promoções e Eventos Lt da - ME. Valor
Total: R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Vigência 30 (trinta) dias. Contrato assinado em 02 de fevereiro de
2016.

Montes Claros (MG), 15 de fevereiro de 2016.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

EXTRATO Nº 036/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o T ermo de
Adit amento referente ao processo abaixo
relacionado:

TERMO DE ADITAMENTO
Contrato nº P035814, proveniente do Processo
n° 0358/2014, Tomada de Preço nº 003/2014.
Cujo objeto é: Contratação de empresas
especializadas para execução de obras de artes
especiais – pontes em 04 pontos da cidade.
Contrat ada: Connor Construtora Lt da. Quarto
Termo de Adit amento.   Acresce-se a quantia
de R$23.261,56 (vinte e três mil, duzentos e
sessent a e um reais e cinquent a e seis
cent avos)  ao contrato original, modificado pelo
Primeiro Termo de Aditamento, correspondente
a 8,07% (oito vírgula sete por cento) , passando
o valor global previsto na Cláusula Quarta a
vigorar com R$625.859,05 (seiscentos e vinte e
cinco mil, oitocentos e cinquent a e nove reais
e cinco cent avos). Firmado em 11 de fevereiro
de 2016.
Montes Claros (MG), 15 de fevereiro de 2016.

Nilma Silva Antunes
Presidente da Comissão Permanente de

Licitações e Julgamento

ESURB

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização

 NOVA DATA

               Aviso de Licitação – Modalidade Pregão
Presencial 054/2015

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 a primeira sessão da licitação em
epigrafe foi DESERTO pela segunda vez e que fará
nova abertura da licitação na modalidade Pregão
Presencial nº 054/2015. Objeto Contrat ação de
empresa p ara aquisição de mangueiras,
abraçadeiras, cap as e Terminais aplicação em
veículos, máquinas da frot a da ESURB. O
fornecimento será por um período de 12 (doze)
meses, as demais especificações está disposto
no Anexo I deste edit al. A nova dat a de
Credenciamento, entrega das propostas e
documentação d ia  02/03/2016 a partir das
08h:30m. O edital na íntegra encontra-se à
disposição na sede da ESURB e no site
www.montesclaros.mg.gov.br .

Montes Claros/MG, 15 de fevereiro de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira

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

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão p ara
Registro de Preços nº PRP 015/2015

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
Registro de Preços nº PRP 015/2015 , cujo objeto
é o registro de preços p ara futura e eventual
aquisição de materiais (betoneira, cavadeira,
vibrador , alavanca, esquadro, enxada, marret a,
martelo, machado, machadinha, pá de bico, pá
reta,serrote, torques, esmeril, serra marmore,
maquit a de ferro, carrinho de mão, escada, lixa,
chave, colher de pedreiro, desempenhadeira,
grampo, sarrafo, picaret a, chibanca, mangueira
de nível, escada em fibra, linha de nylon, prumo,
nível, roda, trena, lámina de serra, lapis de
carpinteiro, pneu p ara carrinho de mão, camara
de ar, roda p ara carrinho, arco de serra, disco,
caixa plástica, lat a para concreto e furadeira).
que serão utilizados em obras que estão sendo
execut adas pela esurb no municipio de montes
claros/mg, demais condiçõe e especificações
nos anexos deste edit al.
Data do Credenciamento, entrega das
propost as de preço e document ação:  Dia 08/
03/2016 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.
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, 15 de fevereiro de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira
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                                                                                                                                      MCTrans   

  

Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros 
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - Cep: 39402-595 - www.mctransonline.com.br 

PORTARIA MCTrans Nº 007/2.016 
DE 15 DE FEVEREIRO DE 2.016 

 

Dispõe sobre o cadastramento do Serviço de Transporte Privado Coletivo - Escolar 
Urbano do Município de Montes Claros, e dá outras providencias. 
 

 A Presidente da Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e 
Transportes de Montes Claros - MCTrans, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal 
Nº. 2.902 de 29 de maio de 2.001, alterada pela Lei Complementar Municipal Nº. 019 de 30 de 
abril de 2.009 e o Decreto Municipal Nº. 2.625 de 17 de julho de 2.009 e; 
 
 CONSIDERANDO o Regulamento da Prestação do Serviço de Transporte Privado Coletivo 
- Escolar Urbano do Município de Montes Claros - Anexo I, Capitulo II, Art. 3º, “As autorizações 
para a prestação do Serviço de Transporte Escolar Urbano dependerá de parecer técnico da 
Diretoria de Transportes Públicos da MCTrans - DTP e consequente ato da Presidência, com 
publicação no lugar de costume, informando sobre o número de vagas para o serviço, o local, data 
e horário para o cadastramento”; 
 
 CONSIDERANDO o parecer técnico da Diretoria de Transportes Públicos da MCTrans, 
MEMO Nº 006/2.016 DTP, que apontou a necessidade de abertura de 26 (vinte e seis)  
autorizações para o Serviço de Transporte Privado Coletivo - Escolar Urbano do Município de 
Montes Claros. 
   

RESOLVE: 
 

 Art. 1º - Fica autorizado o cadastramento para a emissão de 26 (vinte e seis) autorizações 
para a prestação do Serviço de Transporte Escolar Urbano, na cidade de Montes Claros. 
 
 Art. 2º - O cadastramento para o serviço de Transporte Escolar Urbano, será realizado de 
22/02/2.016 a 29/02/2.016, das 08:00 às 11:00 h e das 14:00 às 17:00 h, na sede da MCTrans. 
 
 Art. 3º - Os documentos exigidos para o cadastramento são os constantes no 
Regulamento da Prestação do Serviço de Transporte Privado Coletivo - Escolar Urbano do 
Município de Montes Claros - Anexo I, Capítulo II, Art. 6º. (Disponível em 
www.mctransonline.com.br) 
 
 Parágrafo Primeiro - Os documentos a que se refere o CAPUT deverão ser entregues em 
um envelope, tamanho ofício, fechado, identificado externamente em sua face frontal com os 
seguintes dados: “Cadastramento 2.016, Portaria Nº. 007/2.016 e o nome completo do 
candidato”. 
 
 Parágrafo Segundo - Serão eliminados os candidatos cuja documentação apresentada 
esteja incompleta ou não satisfaça as exigências do Regulamento. 
 
 Art. 4º - Ocorrendo o preenchimento das 26 (vinte e seis) vagas constantes do Art. 1º, 
antes de alcançar a data de 29/02/2.016, as inscrições serão encerradas automaticamente. 
 
 Art. 5º - Revogam - se as disposições em contrário. 
 
 Art. 6º - A presente Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

IVANA COLEN BRANDÃO 
PRESIDENTE 

MCTRANS

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
PORTARIA Nº041/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o  disposto nas Resoluções nº 15
de 31/08/1999, nº 24 de 18/04/2002, nº 125 de 12/
12/2006, Leis nº 3002/02, 3.074/02 e 3.191/04,
3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/11,
4.745/15, LC nº 51, de 18/01/2016  deste
Legislativo e demais legislações em vigor,
RESOLVE:

Artigo 1º- Definir a estrutura do gabinete da
Presidência, vereador José Marcos Martins de
Freit as, conforme descrito a seguir: 01 cargo de
Assessor Parlamentar G-66, 75 pontos; 02 cargos
de Assessor Parlamentar G-56, 65 pontos; 01
cargo de Assessor Parlamentar G-47, 56 pontos;
01 cargo de Assessor Parlamentar G-43, 52
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-41,
50 pontos; 11 cargos de Assessor Parlamentar G-
35, 44 pontos. Total de pontos: 847.

Artigo 2º- Exonerar, a partir do dia 15 (quinze) de
fevereiro de 2016, a servidora Luziete Fagundes
Vieira, lotada no gabinete da Presidência, do cargo
de Assessor Parlamentar, nível G-35, 44 pontos,
que vinha exercendo, em comissão, neste
legislativo.

Artigo 3º-  Nomear, a partir do dia 15 (quinze) de
fevereiro de 2016, para exercer, em comissão, o
cargo de Assessor Parlamentar, nível G-35, 44
pontos, ocupando vaga existente no gabinete da
Presidência, a senhora Maria Aparecida Amaral ,
residente e domiciliada nesta cidade.
Artigo 4º - Por se tratar de cargo comissionado,
cuja exoneração se dá “ad nutum”, a servidora ora
nomeada será exonerada tão logo expire o
mandato deste vereador Presidente, 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 - MG, 15 de

fevereiro de 2.016.
JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS

 Presidente da Câmara

EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENT O, GESTÃO E EDUCAÇÃO EM TRÂNSIT O E TRANSPORTES DE MONTES CLAROS - MCTRANS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL  Nº 005/16 - PROCESSO Nº 020/16

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA.

Dia da Licitação: 01/03/2015 - 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, 15 de fevereiro de 2016.
FELIPE PORTO LIMA

PREGOEIRO OFICIAL/CPLJ

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

EXTRATO Nº 037/2016

A Comissão Permanente de Licit ação e
Julgamento torna público o T ermo de
Adit amento referente ao processo abaixo
relacionado:
TERMO DE ADITAMENTO
Contrato nº P06315, proveniente do Processo n°
063/2015, Concorrência Pública nº 002/2015. Cujo
objeto é: Contratação de empresas especializadas
para execução de obras de artes especiais em
duas pontes, na avenida minas gerais sobre a linha
férrea e sobre o córrego vieiras no perímetro
urbano de montes claros, conforme especificações
das planilhas de quantidades e custos, memoriais
descritivos e projetos básicos. Contrat ada:
COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA.
Primeiro T ermo de Adit amento.   Acresce-se a
quantia de R$ 172.249,63 (cento e setenta e dois
mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta
e três centavos) no valor de R$ 690.138,74
(seiscentos e noventa mil, cento e trinta e oito reais
e setenta e quatro centavos) referente a obra da
construção da Ponte na Av. Minas Gerais sobre o
córrego Vieira, o que correspondente a um
acréscimo de 24,95869% ao valor previsto para a
referida ponte, passando o valor global previsto na
Cláusula Quarta do Contrato Inicial a vigorar com
a quantia de R$1.231.735,60 (Um milhão duzentos
e trinta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e
sessenta centavos). Firmado em 02 de setembro
de 2015.
Contrato nº P06315, proveniente do Processo n°
063/2015, Concorrência Pública nº 002/2015. Cujo
objeto é: Contratação de empresas especializadas
para execução de obras de artes especiais em
duas pontes, na avenida minas gerais sobre a linha
férrea e sobre o córrego vieiras no perímetro
urbano de montes claros, conforme especificações
das planilhas de quantidades e custos, memoriais
descritivos e projetos básicos. Contrat ada:
COLLEM CONSTRUTORA MOHALLEM LTDA.
Segundo T ermo de Adit amento.   O prazo de
vigência, previsto na Cláusula Décima Quinta do
contrato inicial, fica prorrogado por mais 04 (quatro)
meses a partir de 06.09.2015, com término previsto
para 05.01.2016.. Firmado em 03 de setembro de
2015.

Montes Claros (MG), 15 de fevereiro de 2016.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licitações e Julgamento
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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS  DO QUADRO DE PESSOAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO  DE 
MONTES CLAROS/MG 

    2ª RETIFICAÇÃO EDITAL 02/2015  

A Prefeitura Municipal de Montes Claros, torna públ ica a presente retificação: 
 
No subitem 6.2., onde se lê: 
 
6.2.    Somente os candidatos a cargos de nível sup erior de escolaridade participarão da Prova de Títu los. 
 
Leia-se, corrija-se e registre-se:  
 
6.2.    Todos os candidatos participarão da Prova d e Títulos. 
 
 
No subitem 6.4.7., onde se lê: 
 
6.4.7.  Título de Formação Profissional –  Pós- Gra duação (Especialização Lato Sensu, Mestrado ou Dout orado), observando-se o 

disposto no Anexo V deste Edital. No caso de especi alização, o curso deverá ter carga horária mínima d e 360 horas e estar 
integralmente concluído.  

 
Leia-se, corrija-se e registre-se:  
 
6.4.7.  Título de Formação Profissional – Graduação , Pós- Graduação (Especialização Lato Sensu, Mestrado ou Doutorado), observando-

se o disposto no Anexo V deste Edital. No caso de e specialização, o curso deverá ter carga horária mín ima de 360 horas e estar 
integralmente concluído. 

 
 
No anexo V, onde se lê: 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COM PROVAÇÃO  
 

Título 
 

Pontuação por Título 
 

 
Forma de comprovação 

 

 
Curso de Pós-Graduação 
(Especialização Lato Sensu – 
carga horária mínima: 360 h) 
 

07 pontos Cópia legível do Diploma, Declaração ou Certificado de Conclusão. 

 
Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 
 

08 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou 
da Ata de Defesa da dissertação. 

 
Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 
 

10 pontos 
Cópia legível do Certificado, Diploma ou 
da Ata de Defesa da tese. 

* Será considerada a maior titulação de cada candid ato. A pontuação não será cumulativa. 
 
 
 
 
 
 

Leia-se, corrija-se e registre-se: 
 

ESPECIFICAÇÃO DOS TÍTULOS, PONTUAÇÃO E FORMA DE COM PROVAÇÃO 
 

Título 
 

Pontuação por Título 
 

 
Forma de comprovação 

 

Curso de Graduação 
(para os cargos com o código de inscrição do  01  ao  15) 05 pontos 

 
Cópia legível do Diploma ou 
Declaração de Conclusão. 
 

 
Curso de Pós-Graduação 
(Especialização Lato Sensu – 
carga horária mínima: 360 h) 
 

07 pontos Cópia legível do Diploma, Declaração ou Certificado de Conclusão. 

 
Curso de Pós-Graduação (Mestrado) 
 

08 pontos Cópia legível do Certificado, Diploma ou 
da Ata de Defesa da dissertação. 

 
Curso de Pós-Graduação (Doutorado) 
 

10 pontos 
Cópia legível do Certificado, Diploma ou 
da Ata de Defesa da tese. 

* Será considerada a maior titulação de cada candid ato. A pontuação não será cumulativa. 
 

 
 

Montes Claros, 15 de fevereiro de 2016.  
 

 
 
 
 

Ruy Adriano Borges Muniz 
Prefeito Municipal 

TERÇA-FEIRA, 16  DE  FEVEREIRO  DE 2016  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG   - 9



10 - TERÇA-FEIRA, 16  DE  FEVEREIRO DE 2016  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos  

 
 
ATA DE RENEGOCIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓR IO N° 0247/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 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 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de 2016, na Prefeitura, com sede à 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 3.362 de 10 de  dezembro de 2015. Compôs a mesa Nilma Silva 
Antunes- Presidente da C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva-Secretário da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Membro da C.P.L.J, Dra. Marilda Marlei 
Barbosa Oliveira e Silva- Procuradora Geral do Município, Roberto Lopez Ribeiro, Heidy Cristina Boaventura Siqueira- Assessores Jurídicos da Licitação, Rodrigo 
Marcelo Batista Pereira- Assessor Jurídico do Controle Interno, José Pedro de Oliveira – Secretário Adjunto de Prevenção a Corrupção e Informação Estratégica. 
Dando início à reunião, a Srª. Presidente comunicou a convocação das empresas: Central Engenharia Construtora Ltda, Companhia da O bra Engenharia e 
Construções Ltda, Elmorais Construções Ltda, Ipê En genharia Ltda, Mais Construtora Ltda e Tecnopav Eng enharia Ltda.  

 

EMPRESAS CREDENCIADAS  Representantes  CPF 

CENTRAL ENGENHARIA CONSTRUTORA LTDA Fernando Olavo de Oliveira de Faria CPF: 636.783.907-06 

COMPANHIA DA OBRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Luiz de Gonzalez Nonato 
 

CPF: 156.526.536-04 
 

ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA Leonardo  Miranda de Morais CPF 830.837.236-87 

IPÊ ENGENHARIA LTDA Gustavo Antunes Pereira CPF 016.409.866-69 

MAIS CONSTRUTORA LTDA Ausente   

TECNOPAV ENGENHARIA LTDA Ausente  

Que apresentaram as melhores propostas referentes 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  da CPLJ após tecer esclarecimentos pertinentes à presente sessão, a Procuradora Geral do Município 
requereu a leitura da ata de reunião realizada com o Ministério Publico Estadual, onde constam as sugestões do parquet no que tange os percentuais obtidos com 
a abertura das propostas dos licitantes. Em ato continuo foram convocadas as empresas Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda, vencedora do  lote B 
com desconto de 12,5% e Elmorais Construções Ltda vencedora do lota A, como o mesmo percentual, a fim de que elevassem o valor de suas propostas, para os 
já informados lotes, objetivando alcançar o percentual de 17,20%, sendo este o maior desconto conhecido no processo. A empresa Elmorais Construções Ltda 
desde já manifestou sua impossibilidade de elevar o já ofertado desconto, liberando, assim, o lote A para os demais licitantes. Respeitando a ordem de 
classificação das propostas, foi ofertado para a empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda, além lote B, o lote A, sendo que a empresa requereu 
prazo de 24 horas para manifestar acerca da possibilidade de elevar seu desconto ao percentual de 17,20%, o que foi deferido. Consigna-se nesta ata que, 
ocorrendo recusa da empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda elevar seu desconto ao percentual almejado, e consequente liberação dos lotes 
A e B, estes serão adjudicados para a empresa Central Engenharia Construtora Ltda que desde já posicionou-se favoravelmente com o desconto  de 17,20% para 
os mesmos. Todos os presentes à sessão pública tomam ciência nesta data dos atos praticados acima e renunciam expressamente ao prazo recursal previsto no 
art. 109, inciso I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93. A presente ata será publicada na integra no Diário Oficial do Município de Montes Claros. 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 15 (quinze) dias do 
mês de fevereiro do ano de 2016. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:  

 
_____________________                                                                 ________________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                              Diosm ar Soares da Silva 
Presidente CPLJ                                                                                              Secretário - CPLJ      
 

       ______________________________ 
Karen Daniela Magalhães de Castro 

Membro C.P.L.J 
 
 

________________________________                                 ________________________________                         
Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva-                                          Roberto Ribeiro Lope z  
Procuradora Geral do Município                                                    Assessor Jurídico da  CPLJ 

 
 

________________________________                                 ________________________________                         
Heidy Cristina Boaventura Siqueira -                                            Rodrigo Marcelo Batist a Pereira 
Assessora Jurídica da CPLJ                                                    Assessor Jurídico do Con trole Interno 

 
                                  
__________________________________                
          José Pedro de Oliveira  
                    SAPCIE 

 
 



TERÇA-FEIRA, 16  DE  FEVEREIRO  DE 2016  --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG   - 11

LICITANTES:  
 
 
____________________________________________ 
Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda 
Luiz de Gonzalez Nonato 
CPF: 156.526.536-04 
 
 
 
 
 
________________________ 
Elmorais Construções Ltda 
Leonardo  Miranda de Morais  
CPF 830.837.236-87 
 
 
 
 
_________________________________ 
Central Engenharia e Construtora Ltda 
Fernando Olavo de Oliveira de Faria  
CPF 636.783.907-06 
 
 
_________________________________ 
Ipê Engenharia Ltda 
Gustavo Antunes Pereira 
CPF 016.409.866-69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Página de assinatura da ata de renegociação refere nte ao Processo Licitatório 0339/2015 Concorrência 036/2015, realizada no dia 15/02/2016). 
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Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos  

 
ATA DE RENEGOCIAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓR IO N° 0339/2015 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 036/2015.  
 
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 OBRAS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E 
ACESSOS RURAIS NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.       
Aos 15 (quinze) dias do mês de Fevereiro do ano de 2016, na Prefeitura, com sede à 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 3.362 de 10 de  dezembro de 2015. Compôs a mesa 
Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Diosmar Soares da Silva-Secretário da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães de Castro- Membro da C.P.L.J, Dra. 
Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva- Procuradora Geral do Município, Roberto Ribeiro Lopez, Heidy Cristina Boaventura Siqueira- Assessores Jurídicos da 
Licitação, Rodrigo Marcelo Batista Pereira- Assessor Jurídico do Controle Interno, José Pedro de Oliveira – Secretário Adjunto de Prevenção a Corrupção e 
Informação Estratégica. Dando início à reunião, a Srª. Presidente comunicou a convocação das empresas Konquista Construtora Ltda, Central Engenharia e 
Construtora Ltda, Feijãozinho Escavações e Terraple nagem Ltda, Construtora Mendes & Mendes Ltda, Compa nhia da Obra Engenharia e Construções 
Ltda, Elmorais Construções Ltda, Empreser- Empresa de Prestação de Serviços Ltda, Ipê Engenhearia Ltda . Compareceram á reunião pública os Srs. 
Fernando Olavo de Oliveira de Faria, portador do CPF 636.783.907-06 representante legal da empresa Central Engenharia Construtora Ltda, Leonardo Miranda 
de Morais, portador do CPF: 830.837.236-87, representando a empresa Elmorais Construções Ltda, Carmem Silva Mendes, portadora do CPF 047.880.416-42 
representando a empresa Construtora Mendes & Mendes Ltda, Francisco Gustavo Ferreira, portador do CPF 833.176.781-00 representante legal da empresa 
Konquista Construtora Ltda, Wenderson da Silva Mendonça, portador do CPF 647.343.741-04, representando a Feijãozinho Escavações e Terraplenagem Ltda, 
Luiz de Gonzalez Nonato, portador do CPF 156.526.536-04, representante da empresa Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda e Gustavo Antunes 
Pereira, portador do CPF 016.409.866-69 representando a empresa Ipê Engenharia Ltda. Nenhum representante da empresa Empreser- Empresa de Prestação 
de Serviços Ltda compareceu a reunião.  A representante da empresa Construtora Mendes & Mendes Ltda apresentou cópia de procuração e requereu prazo de 
48 (quarenta e oito) horas para apresentação da original, o que foi deferido pela Comissão. Ato contínuo, em atendimento à recomendação do Ministério Público 
Estadual acostado às fls. 1870 e 1871 dos autos, passou-se a renegociação das propostas, restando acordados os seguintes percentuais de descontos: 
 

EMPRESA LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 LOTE 6 L OTE 7 

KONQUISTA 
CONSTRUTORA 

-- 18% 18% -- -- -- -- 

CENTRAL 
ENGENHARIA 

18% -- -- -- -- -- -- 

FEIJÃOZINHO 
ESCAVAÇÕES 

-- -- -- -- -- 18% 18% 

MENDES E MENDES -- -- -- 18% 18% -- -- 

Todos os presentes à sessão pública tomam ciência nesta data dos atos praticados acima e renunciam expressamente ao prazo recursal previsto no art. 109, 
inciso I, “b” da Lei Federal nº 8.666/93. A presente ata será publicada na integra no Diário Oficial do Município de Montes Claros. 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 15 (quinze) dias do 
mês de fevereiro do ano de 2016. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:  

 
_____________________                                                                 ________________________ 
Nilma Silva Antunes                                                                              Diosm ar Soares da Silva 
Presidente CPLJ                                                                                              Secretário - CPLJ      
 

       ______________________________ 
Karen Daniela Magalhães de Castro 

Membro C.P.L.J 
 
 

________________________________                                 ________________________________                         
Marilda Marlei Barbosa Oliveira e Silva-                                          Roberto Ribeiro Lope z  
Procuradora Geral do Município                                                    Assessor Jurídico da  CPLJ 

 
 

________________________________                                 ________________________________                         
Heidy Cristina Boaventura Siqueira -                                            Rodrigo Marcelo Batist a Pereira 
Assessora Jurídica da CPLJ                                                    Assessor Jurídico do Con trole Interno 

 
                                  
__________________________________                
          José Pedro de Oliveira  
                    SAPCIE 
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LICITANTES:  
 
________________________ 
Central Engenharia e Construtora Ltda 
Fernando Olavo de Oliveira de Faria- CPF 636.783.90 7-06 
 
_________________________________ 
Feijãozinho Escavações e Terraplenagem Ltda 
Wenderson da Silva Mendonça- CPF: 647.343.741-04 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
Construtora Mendes & Mendes Ltda  
Carmem Silva Mendes- CPF 047.880.416-42 
 
 
______________________________________ 
Elmorais Construções Ltda 
Leonardo Miranda de Morais- CPF 830.837.236-87 
 
 
______________________________________ 
Ipê Engenharia Ltda 
Gustavo Antunes Pereira- CPF 016.409.866-69 
 
 
______________________________________ 
Konquista Construtora Ltda 
Francisco Gustavo Ferreira-CPF 833.176.781-00  
 
______________________________________ 
Companhia da Obra Engenharia e Construções Ltda 
Luiz de Gonzalez Nonato- CPF 156.526.536-04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Página de assinatura da ata de renegociação refere nte ao Processo Licitatório 0339/2015 Concorrência 036/2015, realizada no dia 15/02/2016). 
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