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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 PLANILHA  DE CUSTOS REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 003/2016 -
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2016.

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE, com maior desconto linear na planilha.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Nos termos da Lei nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.

OBJETO DA LICITAÇÃO : Contratação de empresa especializada para execução de estruturas metálicas
do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal (hall, centro de convenções e gabinete) em Montes
Claros/MG.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2016, na sala Central de Licitações, com sede à Av.
Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros- MG, às 08h30min, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações e Julgamentos, nomeada pela Portaria nº 3.362 de 10 de dezembro de 2015,
composta das seguintes pessoas: Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen Daniela Magalhães
de Castro -  Secretária da C.P.L.J e Adriene Rodrigues Xavier- Membro da C.P.L.J. Dando início a reunião,
a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou a planilha de custos
apresentada pela empresa TORRES DE AÇO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, cujo desconto concedido
de 31,60% (trinta e um vírgula sessenta por cento), da qual a C.P.L.J julgou inexequível, conforme ata do
dia 01/04/2016, fls 1185 a 1186 constante do referido processo. Quando a C.P.L.J julgou inexequível a
proposta de preços da empresa TORRES DE AÇO ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, com o desconto
acima citado, entendemos que a empresa infringiu o item 17.2.2 do edital: “ serão desclassificadas as
licitantes, cujas propostas não satisfaçam as exigências do edital, bem como: 17.2.1. As propostas
manifestamente inexequíveis, exceto para a hipótese prevista no art. 44, § 3º da Lei 8.666/93;17.2.2.
Para os efeitos do disposto no item anterior, consideram-se manifestamente inexequíveis, as propostas
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do valor orçado pela Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Planejamento Urbano. A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento decide desta
forma em manter a desclassificação da proposta de preços da empresa  TORRES DE AÇO ESTRUTURAS
METÁLICAS L TDA. Desta forma mantemos a decisão de vencedora do certame a empresa TFF
CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA, com o desconto concedido de 30% (trinta por cento) linearmente
na planilha de quantitativos e custos. O referido processo será encaminhado imediatamente a autoridade
competente para homologação do mesmo. A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial
Eletrônico do Município e encaminhada via e-mail para as empresas participantes do certame Nada mais
havendo a tratar, eu, Karen Daniela Magalhães de Castro lavrei a presente ata que após lida e aprovada
será assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros, aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de
2016.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Nilma Silva Antunes - Presidente – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro - Secretária - CPLJ
Adriene Rodrigues Xavier - Membro da C.P.L.J

FICA ANULADA  A PUBLICAÇÃO DO
DECRETO 3399, OCORRIDA NA EDIÇÃO DO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICIPIO DO Nº 625 DO
DIA 24-05-2016

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS
Procuradoria Geral

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

Decreto nº 3.399, de 20 de maio de 2016

DISPÕE SOBRE DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIA, REVOGA O DECRETO Nº
3.184, DE 09 DE JUNHO DE 2014, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Montes Claros, Estado de
Minas Gerais, no uso das atribuições legais, nos
termos dos artigos 71, inciso VI e 99, inciso II,
alínea I da Lei Orgânica Municipal,  e demais
disposições legais pertinentes;

DECRETA:

Art. 1º –  Ao SECRETÁRIO DE FINANÇAS e ao
DIRETOR DE RECEITAS, f ica delegada a
competência para assinarem com o CHEFE DO
EXECUTIVO, observadas as normas legais, todos
os atos e documentos necessários ao pleno
gerenciamento das contas bancárias do Município
e à realização da movimentação financeira, tais
como cheques, transferências e pagamentos,
inclusive por meio eletrônico.

Art. 2º – Para cumprimento do disposto no artigo
1º deste Decreto será necessária a assinatura do
CHEFE DO EXECUTIVO e de qualquer um dos
delegatários.
Art. 3º-  Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação,   revogando o Decreto nº 3.184 de
09 de junho de 2014, assim como quaisquer outras
disposições em contrário.

Montes Claros, 20 de maio de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

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

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial nº 015/2016

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 que fará licitação na modalidade
Pregão Presencial nº 015/2016, cujo objeto
é a COMPRA DE MATERIAL  DE
EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA USO
DOS DIVERSOS SETORES DA ESURB,
POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
O FORNECIMENTO SERÁ MENSAL
CONFORME A NECESSIDADE DA ESURB,
DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I
DESTE EDITAL.  Credenciamento, dat a de
entrega da document ação e propost as de
preço:  dia 09/06/2016 p artir das 8h30m .
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://
w w w . m o n t e s c l a r o s . m g . g o v . b r /
c e n t r a l _ c o m p r a s / p a g i n a s /
pregao_esurb.htm.

Montes Claros/MG, 24 de Maio de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB – Empresa Municip al de
Serviços, Obras e Urbanização

NOVA DATA
Aviso de Licit ação – Modalidade
Pregão Presencial nº 014/2016

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 será aberto licitação
Pregão Presencial nº 014/2016, cujo objeto
é a Contrat ação de empresa p ara
fornecimento de uniformes p ara uso dos
empregados da área operacional da
ESURB, para entrega p arcelada ao longo
da vigência do contrato, período de 12
(doze) meses, especificações complet a
disposto no anexo I deste edit al. . O
Credenciamento, data de entrega da
documentação e propostas de preços dia
08/06/2016 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://
w w w . m o n t e s c l a r o s . m g . g o v . b r /
c e n t r a l _ c o m p r a s / p a g i n a s /
pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 24 de maio de 2016
Sarah Capuchinho

Pregoeira

ESURB

CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº93/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros – MG, no uso de suas atribuições legais  e,
objetivando conceder aos funcionários deste Legislativo maior período de descanso para que possam
participar das comemorações do feriado do  dia  de “ Corpus Christi “;  RESOL VE:

Art. 1º . Fica decretado PONTO FACULTATIVO, no dia 27 ( sext a-feira )  de maio de 2.016, aos
funcionários deste Legislativo, em virtude do feriado de  “CORPUS  CHRISTI ”.
Art. 2º .  Os servidores deste Legislativo deverão retornar às suas atividades normais no dia 30 (segunda-
feira) de maio de 2.016.
Art. 3º  - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação, no lugar de costume

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
Câmara Municipal de Montes Claros - MG,23 de maio de 2.016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara

PORTARIA Nº 94/2016

O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Artigo 1º  – Colocar o servidor Antônio Augusto Lima, matrícula 2637,  lotado no Gabinete da Presidência,
à disposição da Gerência Administrativa ficando o controle de freqüência e aferição do ponto sob a
responsabilidade da senhora Eloisa Solange Rosa, Gerente Administrativa.
Artigo 2º  - Autorizar o servidor Antônio Augusto Lima conduzir veículos oficiais de propriedade deste
Legislativo Municipal para atender serviços pertinentes às atividades administrativas.
Artigo 3º - 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, 24 de maio de 2016.

JOSÉ MARCOS MARTINS DE FREITAS
Presidente da Câmara
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Município de Montes Claros-MG
Procuradoria Geral

Decreto nº 3.401, de 24 de maio de 2016

ALTERA O DECRETO Nº 3.387, DE 05 DE
ABRIL DE 2016

O Prefeito de Montes Claros, no uso de suas
atribuições legais, nos termos dos arts. 71, inciso
VI e 99, inciso II, alínea “I”, da Lei Orgânica
Municipal, de acordo com as disposições legais
pertinentes,

DECRETA:

Art. 1º – O Parágrafo Único, do artigo 2º, do
Decreto nº 3.387, de 05 de Abril de 2016, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

“Parágrafo Único – O disposto no presente art. não
se aplica aos ocupantes dos cargos de Agente
Comunitário de Saúde, Médicos da ESF com
especialização, Médicos de ESF com título da
Sociedade Brasileira de Medicina de Família e
Comunidade ou especialização em ESF na
modalidade residência, Odontólogo de ESF com
especialização em ESF na modalidade residência,
Odontólogo de ESF com especialização,
Enfermeiro de ESF com especialização em ESF
na modalidade residência e Enfermeiro de ESF
com especialização, em virtude da redução na
gratificação destes profissionais ocorrida nos
termos do Decreto nº 3.368, de 29 de dezembro
de 2015, bem como às gratificações com base nos
incisos II e III, do art. 75, da Lei 3.175/03 e que
tenham aferições mensais do indicie de
produtividade.”

Art. 2º – Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação, revogando as disposições em
contrário e retroagindo seus efeitos a 01 de maio
de 2016.

Município de Montes Claros, 24 de maio de 2016.

José V icente Medeiros
Prefeito de Montes Claros

em exercício

Prefeitura Municipal de Montes Claros  
  Secretaria de Planejamento e Gestão  

Comissão Permanente de Licitação e Julgamentos  
 
ATA DE ABERTURA DE NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS REFERE NTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N° 0120/2015 - CONCORRÊ NCIA PÚBLICA Nº 014/2015. 
 
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 PARA CONSTRUÇÃO DE 11 (ONZE) CRECHES CONFORME PROJETO TIPO B DO PROGRAMA 
PROINFÂNCIA DO FNDE. 

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de 2016, na Prefeitura, com sede à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade de Montes Claros-MG, às 
15h30min, 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, Karen Daniela Magalhães de Castro -Secretária da C.P.L.J  e Adriene Rodrigues Xavier- Membro da C.P.L.J. Dando início ao certame, a 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou as propostas de preços das seguintes empresas classificadas em segundo lugar: TP 
Construções e Planejamento Ltda, Construrener Eirel i-ME, Línea Empreendimentos Eireli- ME, CLM- Constr utora e Serviços Ltda-EPP e Construtora Mecal Ltda.  
Ato contínuo foram abertos os envelopes contendo as novas propostas de preços, conforme ata da sessão pública realizada no dia 18 de maio de 2016 e solicitado para que o 
representante presente e demais membros da CPLJ rubricassem as mesmas. Presente no certame o senhor: Bruno Gomes Lopes, portador do CPF 082.142.906-00, 
representando a empresa TP Construções e Planejamento Ltda. Abaixo os percentuais de desconto concedidos pelas empresas acima citadas:  

LOTES EMPRESAS DESCONTO 

03 CLM- Construtora e Serviços Ltda-EPP 12,41% 

04 CLM- Construtora e Serviços Ltda-EPP 12,41% 

07 Construtora Mecal Ltda 12,41% 

08 TP Construções e Planejamento Ltda. 12,41% 

09 Construrener Eireli-ME 12,41% 

10 Línea Empreendimentos Eireli- ME 12,41% 

11 Construtora Mecal Ltda 12,42% 

Fica determinado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual recurso, conforme o disposto no art. 109, inciso I, “b” da Lei nº 8.666/93. A presente ata será publicada na 
íntegra no Diário Oficial do Município de Montes Claros. 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 24 (vinte e quatro) dias do mês de maio do ano de 2016. 

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

       ______________________________ 
Adriene Rodrigues Xavier 

Membro C.P.L.J 
LICITANTE: 
 
_________________________________ 
TP Construções e Planejamento Ltda  
Bruno Gomes Lopes 
082.142.906-00 

 
 
 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-
3229-3020 – fax – 0xx-38-3229-3182

CEP – 39.401-002 - Montes Claros – MG

EXTRATO Nº 0075/2016 – Contrato

A Diretoria de Compras na forma da Lei Federal
n.º 8.666/93 e alterações torna público os
Contratos, referentes aos Processos

Licit atórios abaixo identificados:

Contrato P031315-12 Processo nº 0313/2015 –
Pregão Eletrônico nº 131/2015 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA  NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS REPROGRÁFICOS (CÓPIAS) COM
CESSÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER
À DEMADA DO MUNICÍPIO DE MONTES
CLAROS, a preço unitário do item 07.
Contratada: PALIMONTES COMERCIO E

SERVICOS LTDA  -  Valor global: R$
27.972,00(Vinte e sete mil novecentos e setent a
e dois reais).  O presente Contrato terá vigência
de12 (doze) meses, tendo como termo inicial a
assinatura do presente contrato. Contrato assinado

em 19 de maio de 2016.

Contrato P9016-01 Processo nº 0090/2016 –
Pregão Eletrônico nº 0039/2016 – Objeto:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE
NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.
Contratada: METALÚRGICA  FLEX FITNESS

LTDA - ME - Valor global: R$ 32.269,80 (Trint a e

dois mil, duzentos e sessent a e nove reais e
oitent a cent avos).  O presente Contrato terá
vigência de12 (doze) meses, tendo como termo
inicial a assinatura do presente contrato. Contrato

assinado em 09 de maio de 2016.

Contrato P9016-02 Processo nº 0090/2016 –
Pregão Eletrônico nº 0039/2016 – Objeto:
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE
NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS.
Contratada: MILLA  EQUIPAMENTOS
METALURGICO EIRELI – ME  - Valor global: R$
30.653,00 (trint a mil, seiscentos e cinquent a e
três reais).  O presente Contrato terá vigência de12
(doze) meses, tendo como termo inicial a
assinatura do presente contrato. Contrato assinado

em 06 de maio de 2016.

Cancelamento de Registro de Preços

Processo 086/2015 - Pregão Eletrônico 034/2015
- Objeto: Registro de preço para futura e eventual
aquisição de fraldas descartáveis para atender os
usuários do SUS, atendendo as ordens judiciais,
requisições do ministério publico e da ação civil
pública - Em análise ao Processo Licit atório em
epígrafe, o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/
MG decide por cancelar o registro dos preços
da sociedade empresária INDÚSTRIA DE
DESCARTÁVEIS ENXUTA DO BRASIL  LTDA e
aplicar-lhe a penalidade de impedimento de
licit ar e contrat ar com o Município pelo prazo

de 03 (três) anos.  Firmado em 19 de maio de 2016.

Montes Claros (MG), 24 de maio de 2016.
Diretoria de Compras

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS  MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENT O E GESTÃO

COMISSÃO PERMANENTE D LICITAÇÃO E
JULGAMENT O

EXTRATO Nº 135/2016

TERMO DE ADITAMENTO
A Diretoria de Compras torna público o T ermo
aditivo:

Contrato nº P0020412  Processo nº 0204/2012
Dispensa de  Licit ação 0031/2012  Contrat ada:
ROBERTO DA SILVA DIAS - QUARTO TERMO
DE ADITAMENTO:  O prazo para a locação,
previsto na Cláusula Segunda do contrato inicial,
fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a
partir de 01.06.2016 com término previsto p ara
31.05.2017. O valor global previsto na Cláusula
Terceira, para esta nova vigência contratual, e de
acordo com IGP-M datado de março/2016, sofrerá
reajuste de 12,09%, passando a ser R$12.158,76
(Doze mil cento e cinquenta e oito reais e sessenta
e seis centavos), e o valor mensal a R$1.013,23
(Hum mil treze reais e vinte e três centavos).
Firmado em 29 de abril de 2016.

CONTRATO
A Diretoria de Compras torna público os
contratos

Contrato nº P496/15 - Processo nº 0496/2015
Concorrência Pública nº 052/2015  Objeto:
contratação de empresa especializada para
execução de reforma do Centro de Especialidades
Odontológicas  CEO  do Bairro Santos Reis em
Montes Claros/MG Contratada: ARQUI DECOR

CONSTRUTORA EIRELI - ME  CNPJ 11.390.136/
0001-71. Valor Total: R$ 113.492,05 (Cento e treze
mil, quatrocentos e novent a e dois reais e cinco
cent avos) . Vigência 05 (cinco) meses. Contrato
assinado em 11 de maio de 2016.

Contrato nº P17816 - Processo nº 0178/2016
Dispensa de Licit ação nº 040/2016  Objeto:
aquisição de Gêneros Alimentícios (feijão-carioca,
arroz beneficiado e óleo de soja refinado), para
atender ao Restaurante Popular e unidades de
acolhimento institucional da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social Contratada: SOMA
ALIMENT OS DO BRASIL  EIRELI   CNPJ
15.868.808/0001-62. Valor Total: R$ 56.665,00
(cinquent a e seis mil, seiscentos e sessent a e
cinco reais) . Vigência 90 (noventa) dias. Contrato
assinado em 18 de maio de 2016.

Contrato nº P147-16 - Processo nº 0147/2016
Inexigibilidade nº 023/2016  Objeto: contratação
de Show Musical da Dupla César Menotti e
Fabiano, no dia 03 de julho de 2016, dentro da
programação do  Aniversário de Montes Claros, a
ser realizado no Parque d Exposições João Alencar
Athayde Contratada: GATHE SHOWS LTDA - EPP
CNPJ 21.686.362/0001-58. Valor Total: R$
155.000,00 (cento e cinquent a e cinco mil reais) .
Vigência 90 (noventa) dias. Contrato assinado em
05 de maio de 2016.

Montes Claros (MG), 24 de maio de 2016.
Diretoria de Compras
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