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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  0112/2017
PROCESSO Nº. 0215/2017
OBJET O: Contratação de Pessoas
Jurídicas especializadas na prestação de
serviço de transporte escolar rural,
atendendo a demanda da Secretaria de
Educação do Município de Montes Claros/
MG.
Dia da Licit ação : 18/09/2017 - Horário:
10h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ
situada à Av. Cula Mangabeira, 21 1- B.
Centro / Montes Claros-MG . O Edit al
está disponível no site
www .montesclaros.mg.gov .br /Central de
Compras/Pregão PMMC.

Montes Claros, 30 agosto de 2017.
Glennda Santos Cardoso

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL  0117/2017
PROCESSO Nº. 0220/2017
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DE
GUIA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS
MUNICIPAIS, ATENDENDO A DEMANDA
DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG.
Dia da Licit ação : 18/09/2017 - Horário:
09h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ
situada à Av. Cula Mangabeira, 21 1- B.
Centro / Montes Claros-MG . O Edit al
está disponível no site
www.montesclaros.mg.gov .br /Central de
Compras/Pregão PMMC.

Montes Claros, 30 agosto de 2017.
Glennda Santos Cardoso

Pregoeira
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS - MG

EXTRATO 103/2017

Contratos
Contrato n° P014917-01 - Processo n° 0149/2017
- Pregão Eletrônico nº 078/2017 . Objeto:
Aquisição de materiais de laboratório para serem
utilizados na Vigilância em Saúde Ambiental e no
Centro de Referência em Doenças Infecciosas
(CERDI), atendendo a demanda da Secretaria de
Saúde do Município de Montes Claros - MG -
Contratada: ATC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
APARELHOS TÉCNICOS LTDA - EPP – Valor R$
999,95 (Novecentos e novent a e nove reais e
novent a e cinco cent avos). V igência: Este
contrato vigorará até 31/12/2017, tendo como
termo inicial a data de sua assinatura. Contrato
assinado em 1 1/08/2017.

Contrato n° P014917-02 - Processo n° 0149/2017
- Pregão Eletrônico nº 078/2017 . Objeto:
Aquisição de materiais de laboratório para serem
utilizados na Vigilância em Saúde Ambiental e no
Centro de Referência em Doenças Infecciosas
(CERDI), atendendo a demanda da Secretaria de
Saúde do Município de Montes Claros - MG -
Contratada: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL
EIRELI - EPP – Valor R$ 4.171,50 (Quatro mil,
cento e setent a e um reais e cinquent a
cent avos). V igência: Este contrato vigorará até
31/12/2017, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura. Contrato assinado em 1 1/08/2017.

Contrato n° P014917-03 - Processo n° 0149/2017
- Pregão Eletrônico nº 078/2017 . Objeto:
Aquisição de materiais de laboratório para serem
utilizados na Vigilância em Saúde Ambiental e no
Centro de Referência em Doenças Infecciosas
(CERDI), atendendo a demanda da Secretaria de
Saúde do Município de Montes Claros - MG -
Contratada: RC SCIENTIFIC COMERCIO DE
INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI - EPP  –
Valor R$ 903,10 (Novecentos e três reais e dez
cent avos). V igência: Este contrato vigorará até
31/12/2017, tendo como termo inicial a data de sua
assinatura. Contrato assinado em 1 1/08/2017.

Termo aditivo
Contrato n° P0286/16 - 01 Processo n° 0286/
2016, Pregão Eletrônico nº 0141/2016 .
Contrat ado : OTÁVIO JUNIO PEREIRA  DE
SOUZA -  Primeiro T ermo de Adit amento :
Prorroga-se o prazo de vigência previsto na
Cláusula Quarta do Contrato Original por igual
período (12 meses), tendo como termo inicial o dia
28.09.2017 e como termo final o dia 27.09.2018.
Quanto ao V alor Global, previsto na Cláusula
Segunda do Contrato Original, p ara a nova
vigência contratual, mantém-se o valor de
R$93.600,00 (novent a e três mil e seiscentos
reais) .Para pagamento do valor contratado, será
empenhado para o ano de 2017, o valor de
R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais); e
para o ano de 2018, o valor de R$62.400,00
(sessenta e dois mil e quatrocentos reais). Firmado
em 22 de agosto de 2017.

Pollyanna Prates
Coordenadora de Contratos

Montes Claros (MG), 30 de agosto de 2017.

PORTARIA MCTrans Nº 074/2017  DE 30 DE
AGOSTO DE 2017

“Dispõe sobre Nomeação/Convocação dos
aprovados no Concurso Público 001/2014

promovido pela MCT rans e dá outras
providências. ”

O Presidente da Empresa Municipal de
Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e
Transportes de Montes Claros - MCTrans, José
Wilson Ferreira Guimarães, no uso de suas
atribuições legais, nos termos dos incisos 1.16 e
1.17 do ANEXO I, do seu Estatuto Social, aprovado
pelo Decreto Municipal n° 3.146 de 21 de fevereiro
de 2014, e,
CONSIDERANDO a Portaria MCTrans DAF n° 043/
2014, que dispõe sobre a homologação do
concurso público n° 001/2014, realizado pela
MCTrans;
CONSIDERANDO  a Portaria MCTrans n° 052/
2016, que dispõe sobre a prorrogação do concurso
público n° 001/2014, realizado pela MCT rans;
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação e
convocação de candidatos aprovados para
tomarem posse.

RESOLVE:

Art. 1º -  Ficam nomeados e convocados para firmar
Contrato de Experiência nos termos do artigo 445,
parágrafo único da Consolidação das Leis do
Trabalho e efetuar matrícula no Curso de Formação
de Agente de Operação e Fiscalização de
Transporte e Trânsito, em virtude de aprovação em
concurso público realizado pela Empresa Municipal
de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito
e Transportes de Montes Claros - MCTrans,
homologado pela Portaria MCTrans DAF n° 043/
2014, os candidatos relacionados abaixo para o
cargo de Agente de Operação e Fiscalização de
Transporte e T rânsito:
I - Jailson Pereira da Silva, classificado em 49º
lugar;
II - Gilmar Neris Teixeira, classificado em 50º lugar.
Art. 2º - Fica desde já os candidatos nomeados,
convocados para no prazo de 10 (dez) dias  a
contar da publicação desta Portaria a se
apresentarem na sede da MCTrans, localizada na
Praça Presidente Tancredo Neves, S/N - Terminal
Rodoviário - Canelas - Montes Claros/MG - CEP:
39.402-595, no horário de 07:30h às 11:30h e das
13:30h às 17:30h, mediante a apresentação dos
documentos e cumprimento dos demais requisitos
constantes/exigidos no Edital do concurso nº 001/
2014.
Art. 3º -  O não comparecimento do servidor
nomeado ou a não apresentação dos documentos
e cumprimento dos requisitos exigidos no artigo
anterior será considerada desistência, com a perda
dos direitos decorrentes.
Art. 4º - O candidato nomeado, aprovado no
concurso público n° 001/2014 e no curso de
formação nos termos do anexo I do Edital do
concurso, submeter-se-á à Consolidação das Leis
do Trabalho e demais Legislação Municipal e
Regulamentos em vigor.
Art. 5º -  O Regime Jurídico é o Celetista conforme
Lei Municipal nº 2.902/2001.
Art. 6º -  Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º -  Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

Montes Claros, 30 de agosto de 2017.
José W ilson Ferreira Guimarães

PRESIDENTE

MCTRANS
PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 176/2017 - Termo de adit amento:

Contrato nº P0034215 - Processo nº 0342/2015
– Dispensa nº 0107/2015 – Contrat ado :
ELIZABETE DE SOUZA MOREIRA LIMA -
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO: O prazo
para a locação, previsto na Cláusula Segunda do
contrato original, fica prorrogado por mais 12
(doze) meses, tendo como termo inicial
23.09.2017 e termo final 22.09.2018. Os valores
previstos na Cláusula Terceira, não sofrerão
reajuste, permanecendo o valor global da locação
em R$12.119,64 (doze mil cento e dezenove reais
e sessenta e quatro centavos), e o valor mensal a
R$1.009,97 (um mil e nove reais, e noventa e sete
centavos). Para o pagamento do valor contratado,
será empenhado para o ano de 2017, o valor de
R$4.039,88 (quatro mil e trinta e nove reais, e
oitenta e oito centavos); e para o ano de 2018, o
valor de R$8.079,76 (oito mil e setenta e nove reais,
e setenta e seis centavos). Firmado em 22 de
AGOSTO de 2017.

Montes Claros, 30 de agosto de 2017
Pollyanna Prates

Coordenadora de Acomp anhamento de
Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

EXTRATO 101-2017 - RESULTADOS DE
PREGÕES

0088/2017 – Aquisição de equipamentos de
proteção individual (EPI) e materiais de consumo
(ARAME E ELETRODO PARA SOLDA E DISCOS
PARA SERRA E ESMERILHADEIRA) para atender
a demanda da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de
Montes Claros-MG, processo homologado em 22/
08/2017. Vencedor:
DS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – R$
6.337,10
Vigência: Entrega Imediata

0093/2017 – Aquisição de bens permanentes e
persianas para atender a demanda da Secretaria
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
do Município de Montes Claros-MG, processo
homologado em 22/08/2017. Vencedores:
Maia e Lopes Comércio de Móveis LTDA –
R$596,00
Comercial Serra Azul LTDA ME - R$1.635,00
Marcelo Monção de Jesus 06822152601 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS – MG

MARCO REGULATÓRIO – Lei Federal nº
13.019/2014

O Secretário Municip al de Educação, no uso
de suas atribuições legais, torna publico o
termo de fomento Nº 0102/2017,  Processo
nº 0103/2017 – Dispensa nº 017/2017. Objeto:
O implemento de ação conjunt a entre o
município de Montes Claros e a instituição
beneficente Associação Paula Elizabete,
visando a contrat ação de pessoal p ara
atender o ensino fundament al, conforme
detalhado no Plano de T rabalho- Associação
Paula Elizabete – V alor Global: R$ 62.820,67
(Sessent a e dois Mil Oitocentos e vinte reais
e sessent a e sete cent avos).

Maiores informações na Secret aria de
Educação da Prefeitura de Montes Claros
MG, ou pelo telefone (38) 3229-8370

Benedito Paula Said
Secretário Municip al de Educação

Montes Claros, MG ,  30 de Agosto de 2017

PREFEITURA MUCICIPAL DE MONTES
CLAROS

PORTARIA   SME N° 13,  DE  29 DE
AGOSTO  DE  2017

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS
MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE
DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DE MONTES CLAROS - MG

O Secretário Municipal de Educação de
Montes Claros, no uso de suas atribuições
legais, e considerando o disposto no art. 24
do Decreto Municipal n° 2.528, de 13 de
agosto de 2008, bem com o Decreto 3.554,
de 14 de agosto de 2017,

RESOLVE:

Art. 1°  - Ficam nomeados para comporem a
Comissão Permanente de Avaliação de
Desempenho da Secretaria Municipal de
Educação de Montes Claros os servidores
abaixo relacionados:
I - Titular: Jaciara Braga Froes
Nassau
- Suplente: Maria Jaqueline de Almeida
II - Titular: Jane Aparecida Lopes de
Freit as
- Suplente: Fabiana Rejane de Brito V eloso
Barbosa
III - Titular: Gisele Cristina Rodrigues
- Suplente: Jeane Faria Franco Ribeiro
IV - Titular: Acilege Pereira dos Santos
- Suplente: Gilene de Paula Oliveira
Art. 2°  - O mandato dos membros da
Comissão Permanente de Avaliação de
Desempenho da SME é de 03(três) anos.
Art. 3°  - O exercício das atribuições do
servidor como membro da Comissão de
Avaliação de Desempenho não é
remunerado.
Art. 4°  - Esta Portaria entra em vigor na data
de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Montes Claros,  29 de agosto  de 2017
Benedito Paula Said

Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG
EXTRATO Nº 177/2017

Termo de adit amento:

Contrato nº P0030515 - Processo nº 0305/2015
– Dispensa nº 091/2015 – Contrat ado : ALBERT O
MAGNO MARTINS ROCHA - SEGUNDO TERMO
DE ADITAMENTO:  O prazo para a locação,
previsto na Cláusula Quarta do contrato inicial, fica
prorrogado por mais 05 (cinco) meses, a p artir
de 10.08.2017 com término previsto p ara
09.01.2018. Os valores previstos na Cláusula
Segunda, para esta nova vigência contratual, não
sofrerão reajuste, mantendo-se proporcionalmente
o valor global da locação de R$ 10.660,85 (dez
mil seiscentos e sessent a reais e oitent a e cinco
cent avos) , e o valor mensal de R$ 2.132,17 (dois
mil cento e trint a e dois reais e dezessete
cent avos). Para o pagamento, será empenhado o
valor total para o ano de 2017. Firmado em 09 de

AGOSTO de 2017.

Contrato nº P0022313 - Processo nº 0223/2013
– Dispensa nº 031/2013 – Contrat ado : ARMIRIO
DUQUE DE OLIVEIRA NETO - QUARTO TERMO
DE ADITAMENTO:  O prazo para a locação,
previsto na Cláusula Segunda do contrato inicial,
fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses,
tendo como termo inicial 08.08.2017, e como
termo final 07.01.2018 . Os valores previstos na
Cláusula Terceira, para esta nova vigência
contratual, não sofrerão reajuste, mantendo-se,
proporcionalmente, o valor global da locação de
R$22.739,60 (vinte e dois mil setecentos e trint a
e nove reais e sessent a cent avos) , e o valor
mensal a R$4.547,92 (Quatro mil quinhentos e
quarent a e sete reais e novent a e dois cent avos) .
Para pagamento será empenhado o valor global
para o ano de 2017. Firmado em 07 de AGOSTO

de 2017.

Montes Claros, 30 de agosto de 2017

R$4.020,00
Metalmontes Indústria e Comécio de Móveis LTDA
ME - R$3.379,00
Vigência: Entrega Imediata

0099/2017 – Aquisição de Ferramentas manuais
e peças de reposição para atender a demanda da
Secretaria de Sáude do Município de Montes
Claros-MG, processo homologado em 16/08/2017.
Vencedores:
Ds Materiais de Construção LTDA EPP -
R$1.498,00
Depósito Felício LTDA EPP - R$21.093,20
Casa Santos e Oliveira LTDA - R$8.560,00
Vigência: Entrega Imediata

Montes Claros (MG), 30 de agosto de 2017.
Glennda Santos Cardoso

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG

EXTRATO 104/2017 - APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processo nº 0441/2015
Pregão Eletrônico nº.  0189/2015
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medicamentos para atender os usuários
do SUS, da Rede Municipal de Saúde. Em análise ao Processo Licitatório em epígrafe, o MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS/MG , neste ato representado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão,
Cláudio Rodrigues de Jesus, que a esta subscreve, manifesta-se nos seguintes termos. O Município de
Montes Claros tornou público o edital do referido processo licitatório, no qual a empresa WHITE COMÉRCIO
E DISTRIBUIDORA EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.462.531/
0001-12, com endereço na Avenida Brasília, S/Nº Quadra 66 - Lote 8 Bairro Vila Brasília – Aparecida de
Goiânia/GO – CEP 74905-190, sagrou-se vencedora, registrando o seu preço para lote(s) 16, sendo que
a empresa se tornou adjudicatária no processo homologado em: 15/03/2016. Conforme Memorando nº.
1028/SMSAU/2017, datado de 14/07/2017, da lavra da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Dulce Pimenta
Gonçalves, acostado aos autos, não obstante a Contratada tenha recebido as Ordens de Compras nos
termos especificados no instrumento convocatório, não adimpliu a sua obrigação, trazendo danos ao
interesse público visado com a realização do certame. Devidamente Notificada, a Contratada quedou-se
inerte. Diante do exposto, com base nos fundamentos expostos no Parecer Jurídico acostado aos autos,
o Município de Montes Claros decide por cancelar o registro dos preços referidos à licit ante, e
aplicar-lhe a penalidade de impedimento de licit ar e contrat ar com o Município pelo prazo de 06
(seis) meses. Publique-se o extrato desta decisão no Diário Oficial do Município de Montes Claros para
conhecimento de todos os interessados e intime-se a empresa ora penalizada para exercer, se for do seu
interesse, o direito de recurso nos termos do artigo 109 da Lei nº. 8.666/93. Montes Claros/MG, 28 de
agosto de 2017.

Cláudio Rodrigues de Jesus
Secretário Municip al de Planejamento e Gestão

Montes Claros (MG), 30 de agosto de 2017.
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Município de Montes Claros – MG 
Procuradoria-Geral 

 
Decreto nº 3562, 30 de agosto de 2017 

 
SUPLEMENTA DOTAÇÃO NO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRA S PROVIDÊNCIAS. 

 
O Prefeito Municipal de Montes Claros – MG., no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e com base na 
autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, constante no art. 5º, da Lei nº. 4.956, de 22 de Dezembro de 2016; 
 
DECRETA:  
 
Art. 1º –  Fica aberto ao orçamento do Município, vigente em 2017, crédito adicional suplementar, no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), na seguinte dotação orçamentária: 
 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Valor (R$)  Fonte  

Ativid. Proteção ao Meio Ambiente 02.10.02-18.541.0049.2113 339093 50.000,00 124 

 
Art. 2º – Para atender ao crédito suplementar a que se refere o artigo anterior, fica anulada parcialmente, no valor de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais), a dotação orçamentária a seguir: 
 

Projeto/Atividade  Código  Elemento  Valor (R$  Fonte  

Impl. Centro Educação Ambiental 02.10.02-18.542.0050.1131 449051 50.000,00 124 

 
Art. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário e retroagindo seus efeitos ao dia 01 
de agosto do corrente ano.  
 
Município de Montes Claros, 30 de agosto de 2017. 
 

Humberto Guimarães Souto  
Prefeito de Montes Claros  
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PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 178/2017

ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Errata de Publicação realizada no dia 26/08/2017
no Diário Oficial Eletrônico do Município (página
01), Ratificação - Processo 0212/2017 – Dispensa
nº 0052/2017 – ONDE SE LÊ: R$ 21.691,60 (vinte
e um mil seiscentos e noventa e um reais e
sessenta centavos), LEIA-SE: R$ 8.052,90 (oito

mil, cinquenta e dois reais e noventa centavos).

Montes Claros, 30 de agosto de 2017
Gerência de Licit ações

Município de Montes Claros – MG
Procuradoria-Geral

LEI 4.992, DE 29 DE AGOSTO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO “DIA
MUNICIPAL DO VIGILANTE”

A Câmara Municip al de Montes Claros – MG ,
aprova e eu, Prefeito Municip al, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1º – Fica instituído no âmbito do Município de
Montes Claros/MG, o  “Dia Municip al do
Vigilante”.

Art. 2º – O “Dia Municipal do Vigilante”, instituído
por essa lei, deverá ser comemorado no dia 20
(vinte) de Junho de cada ano, ficando as atividades
de comemorações a cargo de seus membros.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Município de Montes Claros, 29 de agosto de 2017.

Humberto Guimarães Souto
Prefeito de Montes Claros

Município de Montes Claros – MG
Procuradoria-Geral

LEI 4.993, DE 29 DE AGOSTO DE 2017.

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE AR NA TUBULAÇÃO DO
SISTEMA DE ABASTECIMENT O DE ÁGUA.

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

Art. 1º – Ficam as empresas concessionárias do
serviço de abastecimento de água, obrigadas a
instalar, por solicitação do consumidor,
equipamento eliminador de ar na tubulação que
antecede o hidrômetro de seu imóvel.
§ 1º – As despesas decorrentes da aquisição do
equipamento e sua instalação correrão às
expensas do consumidor.
§ 2º – O equipamento de que trata o caput deste
artigo deverá estar de acordo com a Portaria nº
246 – item 9.4 do INMETRO e estar devidamente
patenteado.

Art. 2º –   O teor dessa Lei será divulgado ao
consumidor por meio de informação impressa na
conta mensal de água, emitida pela empresa
concessionária, nos três meses subsequentes à
publicação  da mesma, bem como em seus
materiais publicitários.

Art.  3º  - Os hidrômetros a serem instalados, após
a publicação desta Lei, deverão ter o eliminador
de ar instalado conjuntamente, sem ônus adicional
para o consumidor.

Art. 4º – As instalações dos aparelhos eliminadores
de ar poderão ser feitas tanto pela empresa
concessionária como por empresas terceirizadas
pela mesma.
Parágrafo Único.  Os valores referentes ao custo
da instalação dos aparelhos eliminadores de ar
poderão ser parcelados na conta mensal de água.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamenta esta Lei
no prazo de noventa dias, contados na data da sua
publicação.

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

Município de Montes Claros, 29 de agosto de 2017.

Humberto Guimarães Souto
Prefeito de Montes Claros
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