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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 0154/2017
PROCESSO Nº. 0275/2017
OBJETO: Registro de preço para futura e eventual
contratação de empresa especializada na prestação
de serviços de instalação de ar-condicionado,
atendendo a demanda da Secretaria de Saúde do
Município de Montes Claros-MG.
Dia da Licitação: 01/11/2017 - Horário: 15h00min
Local: Sala de Reunião nº 01 da CPLJ situada à
Av. Cula Mangabeira, 211- B. Centro / Montes
Claros-MG. O Edital está disponível no site
www.montesclaros.mg.gov.br/Central de Compras/
Pregão PMMC.

Montes Claros, 18 de outubro de 2017.
Glennda Santos Cardoso

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

MARCO REGULATÓRIO – Lei Federal nº
13.019/2014

O secretário Municipal de Desenvolvimento Social,
no uso das suas atribuições legais, torna pública
a justificativa da Dispensa do Marco Regulatório
com a instituição, Associação Mantedora da
Guarda Mirim de Montes Claros.
Considerando que a Associação Mantedora da
Guarda Mirim de Montes Claros é credenciada
pelos órgãos gestores de políticas, CMDCA-
Conselho Municipal de Direito da Criança e
Adolescente.
Considerando que as atividades prestadas pelas
instituições são de serviços específicos da área
de assistência social;
Considerando que a Lei Municipal nº 4.796/15,
estabelece parâmetros relativos à política
Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança
e do Adolescente e Cria o Fundo Especial para a
Infância e adolescente.
Considerando que o art. 30 da Lei n°13.019/2014
considera dispensável o chamamento público no
caso de atividades voltadas ou vinculadas a
serviços de educação, saúde e assistência social,
desde que executada por organizações de
sociedade civil previamente credenciada pelo
órgão gestor da respectiva política;
Considerando que o recurso é destinado por meio
de contribuinte, pessoa física ou jurídica que doa
para a entidade através do FUNDO-FIA uma
porcentagem de imposto sobre a renda apurado
na declaração de ajuste anual.
Considerando que a parceria só pode ser
desenvolvida se houver transferência via imposto
de renda Pessoa física ou jurídica para a
organização da sociedade civil inscrita no
conselho. Transferência essas que são
autorizadas por Lei, ECA Estatuto da Criança e
adolescente, lei nº 8.069/1990 e suas alterações.
Com fundamento no artigo 30 da Lei n.º 13019/
2014, o Município de Montes Claros, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência Social, torna
Dispensável a realização do chamamento público
para as parcerias firmadas entre o Município de
Montes Claros-MG e a Associação Mantedora da
Guarda Mirim de Montes Claros, que são
destinadas os recursos do fundo - FIA e são
credenciadas no CMDCA - Conselho Municipal de
Direito da Criança e Adolescente.
Diante do exposto, RATIFICO a presente
JUSTIFICATIVA e determino a publicação do
extrato da mesma junto ao Diário Oficial do
Município para que seja observado o prazo legal
de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 32, §§ 1º e
2º da Lei Federal nº 13.019/2014.
Maiores informações na Secretaria de
Desenvolvimento Social da Prefeitura de Montes
Claros MG, ou pelo telefone (38) 3222-6336.

18 de Outubro de 2017
Aurindo José Ribeiro

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

MARCO REGULATÓRIO – Lei Federal nº
13.019/2014

O secretário Municipal de Desenvolvimento Social,
no uso das suas atribuições legais, torna pública
a justificativa da Dispensa do Marco Regulatório
com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do
Ensino Superior do Norte de Minas – FADENOR.

Considerando que mensurar os índices de trabalho
infantil é uma preocupação de toda a sociedade
de Montes Claros.

Considerando que Montes Claros o meio onde será
realizada a investigação, é uma região em
crescimento, empregando milhares de
trabalhadores, essencialmente no Setor Comercial
e Industrial, onde a mão-de-obra intensiva
caracteriza ainda a atividade econômica da região.
Os baixos salários e altas taxas de desemprego
continuam a atingir a população residente e,
consequentemente, as crianças.

Considerando o termo de Ajustamento de Conduta
por parte do Ministério Público do Trabalho junto
ao município de Montes Claros MG.

Considerando que a Constituição Federal de 1988
no seu Artigo 227 - determinou que as crianças e
adolescentes são prioridades absolutas e que são
deveres da família, do Estado e da sociedade
assegurar-lhes todos os direitos básicos, além de
colocá-los a salvo de todas as formas de
negligência, descriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.

Considerando que a partir do ECA, na década de
1990, o Brasil começou a fazer parte do Programa
Internacional da Erradicação do Trabalho Infantil
da OIT e criou o Fórum Nacional de Prevenção e
Erradicação do Trabalho Infantil (FNPETI).

Considerando que CLT no artigo 404, CLT (e
artigo 7, inciso XXXIII, CF88) é vedado o trabalho
noturno para menores de 18 anos e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos salvo na função
de aprendiz (a partir dos 14 anos). Também o
horário especial para o exercício do trabalho deve
objetivar a integração do adolescente ao seu
processo educacional. O artigo 403 da CLT proíbe
o trabalho do adolescente em horário e local que
impeçam sua frequência à escola.

Considerando que para os adolescentes que são
maiores de 16 anos e já trabalham, estão regidos
por uma regulamentação específica para sua
condição de trabalhador, onde se asseguram os
direitos trabalhistas e previdenciários nas
disposições previstas nos artigos 402 a 441,
na CLT.

Considerando que pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), a definição de aprendizagem
diz respeito à formação técnico-profissional que
visa essencialmente fornecer ao estudante
competências e conhecimento prático-teórico,
acrescentando ao ensino regular que o menor
recebe, novas possibil idades ao seu
desenvolvimento pleno (artigo 68 do ECA).

Considerando que o  direito à profissionalização e
à proteção no trabalho da criança e do
adolescente está disposto nos artigos 60 a 69 do
ECA, sendo vedado o trabalho para menores de
16 anos, em consonância com a Constituição
Federal de 1988 (artigo 60 ECA).
Com fundamento no artigo 30 da Lei n.º 13019/
2014, o Município de Montes Claros, por meio da
Secretaria Municipal de Assistência Social, torna
Dispensável a realização do chamamento público
para as parcerias firmadas entre o Município de
Montes Claros-MG e a Fundação de Apoio ao
Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte de
Minas -FADENOR,

Diante do exposto, RATIFICO a presente
JUSTIFICATIVA e determino a publicação do
extrato da mesma junto ao Diário Oficial do
Município para que seja observado o prazo legal
de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 32, §§ 1º e
2º da Lei Federal nº 13.019/2014.
Maiores informações na Secretaria de
Desenvolvimento Social da Prefeitura de Montes
Claros MG, ou pelo telefone (38) 3222-6336.

16  de Outubro  de 2017
Aurindo José Ribeiro

Secretário Municipal de Desenvolvimento Social

Prefeitura Municip al de Montes Claros
Aviso de Licit ação

Pregão Eletrônico Nº 0156/2017 – NOV A
DATA II

Processo Nº. 0277/2017

Objeto: Registro de preço para futura e eventual
contratação de 02 (duas) patrulhas rurais em regime
de hora/máquina composta de caminhões e
máquinas para atendimento à demanda da
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
do município de Montes Claros - MG.
Encaminhamento/recebimento das propostas: As
propostas deverão ser encaminhadas,
exclusivamente por meio eletrônico no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
Recebimento das propostas: Até às 08h00min do
dia 08 de novembro de 2017.
Abertura das propostas: às 08h00min do dia 08 de
novembro de 2017.
Início da disputa: às 09h00min do dia 08 de
novembro de 2017.
O Edital Está disponível nos sít ios http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_eletronico.htm e www.licitacoes-
e.com.br.

Montes Claros, 18 de outubro de 2017

Glennda Santos Cardoso
Pregoeira

Prefeitura Municip al de Montes Claros
Aviso de Licit ação

Pregão Eletrônico Nº 0159/2017
Processo Nº. 0284/2017

Objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais elétricos para atender a
demanda das diversas secretarias do município
de Montes Claros - MG.
Encaminhamento/recebimento das propostas:
As propostas deverão ser encaminhadas,
exclusivamente por meio eletrônico no sítio
www.licitacoes-e.com.br.
Recebimento das propostas: Até às 08h00min do
dia 06 de novembro de 2017.
Abertura das propostas: às 08h00min do dia 06
de novembro de 2017.
Início da disputa: às 14h00min do dia 06 de
novembro de 2017.
O Edital Está disponível nos sítios http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_eletronico.htm e www.licitacoes-
e.com.br.

Montes Claros, 18 de outubro de 2017
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  REFERENTE AO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 021 1/17 –
CONCORRÊNCIA Nº 005/2017.

TIPO DE LICITAÇÃO: MAIOR OFERT A POR
LOTE.

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

OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONCESSÃO DE USO
DE ESPAÇO PÚBLICO DO BAR/
RESTAURANTE, PEDALINHOS E ÔNIBUS
“EXPRESSO AMBIENTAL” NO P ARQUE
MUNICIPAL MILTON PRATES.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano
de 2017, na sala Central de Licitações, com sede
à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade
de Montes Claros-MG, às 09h40min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
(C.P.L.J.), nomeada pelo Decreto nº 3.560 de 24
de agosto de 2017. A presidente da Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento, Priscila
Batista Almeida, adotou os seguintes
procedimentos: compôs a mesa, a qual passou a
contar com as seguintes pessoas: Priscila Batista
Almeida – Presidente da C.P.L.J., Diosmar Soares
da Silva – Secretário da C.P.L.J. e Jeane Oliveira
Pinheiro Cunha – Membro da C.P.L.J. Dando início
ao certame, a presidente da Comissão apresentou
os envelopes 01 – Documentos de habilitação e
02 – Proposta de preços devidamente lacrados das
empresas LEIDE DAYANE SANTOS PEREIRA
SILVA – ME e TARCISIO EDMAR FIGUEIREDO
ROSA - ME, participantes desta licitação. Foram
iniciados os atos da sessão pública com o
credenciamento das empresas: LEIDE DAYANE
SANTOS PEREIRA SILVA – ME, sob CNPJ de nº:
28.823.387/0001-02, representada pelo Sr.
Francisco da Solidade Medeiros, portadora do CPF
de nº: 569.373.506-00; TARCISIO EDMAR
FIGUEIREDO ROSA - ME, sob CNPJ de nº:
22.678.882/0001-81, representada pelo Sr.
Tarcísio Edmar Figueiredo Rosa , portadora do
CPF de nº: 066.234.846-04.

Foram registradas as seguintes ocorrências:
· Os documentos de habilitação da empresa
TARCISIO EDMAR FIGUEIREDO ROSA  - ME não
se encontravam numerados. O Representante
procedeu com a numeração da documentação
constante no envelope, sob observação dos
presentes.

A presidente da CPLJ solicitou que fossem
repassados os envelopes nº 02 (proposta de
preços) e toda documentação de habilitação para
análise dos presentes, tendo sido a documentação
rubricada pelos representantes que assinam a
presente ata.
Em ato contínuo, a Presidente desta Comissão
suspendeu a sessão para análise detalhada de
todos os documentos, em especial quanto à
regularidade fiscal e jurídica. Os envelopes
contendo as Propostas de Preços das empresas
participantes do certame ficarão sob a guarda da
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento.
Nada mais havendo a tratar, eu Diosmar Soares
da Silva, lavrei a presente ata que após lida e
aprovada será assinada por todos.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

___________________________
 Priscila Batista Almeida
     Presidente – CPLJ

__________________________
Diosmar Soares da Silva
Secretário - CPLJ

___________________________
Jeane Oliveira Pinheiro Cunha
Membro – CPLJ

LICITANTES:

_______________________________________
LEIDE DAYANE SANTOS PEREIRA SILVA – ME
Rep. Francisco da Solidade Medeiros
CPF de nº: 569.373.506-00

______________________________________
TARCISIO EDMAR FIGUEIREDO ROSA – ME
Rep. Tarcísio Edmar Figueiredo Rosa
CPF de nº: 066.234.846-04

Montes Claros, 18 de outubro de 2017
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�O�)00D ��*0)+/B)+ 0),*(,1*0- /*)�*0
�O�)/-/ ��*0)+D-)/ *-,*(,1*0- /*)�*0
�O�/1(- ��*0)0DB-B */,*(,1*0- ))/�D*
�O�-B-) ��*0)0D)01 0D,*(,1*0- ))/�D*
�O�(*00 ��*0)+-*0/ *B,*(,1*0- /01�1*
�Q
(+/) ��*0)+(0B( 01,*(,1*0- -/+�+0
�Q�+0*B ��*0)+DD)) 0D,*(,1*0- -/1�)1
�QJB--( ��*0)+D+(- *0,*(,1*0- ))B�01
�QJ(0(* ��*0)+DD(- 01,*(,1*0- )0D�)0
�J�0/+1 ��*0)00D(D 0-,*(,1*0- /)+�**
�J>)B/( ��*0)+-(/( *1,*(,1*0- ))/�D*
�J$/D-+ ��*0)B*0)D 0(,*(,1*0- ))/�D*
�J�B0*D ��*0)+D)+B 01,*(,1*0- )-+�D*
�J�1*B1 ��*0)+D-10 *1,*(,1*0- ))B�01
�J�(-0/ ��*0)00D(/ 0-,*(,1*0- ))*�(*
�M510)( ��*0)+()B1 0),*(,1*0- ))/�D*
�M5+0B/ ��*0)+(1D0 0B,*(,1*0- ))/�D*
�M5B))/ ��*0)+D(-( 0),*(,1*0- ))/�D*
�MM1/-) ��*0)0-0+/ 11,*D,1*0- ))B�0+
N��+**D ��*0)+D-0/ 01,*(,1*0- ))B�01
N��+0(/ ��*0)+DB-B *0,*(,1*0- ))/�D*
N��)-** ��*0)+()-1 0),*(,1*0- )0D�)0
N��(D)1 ��*0)0-0+* 11,*D,1*0- /*)�*0
N�.)+)/ ��*0)00B+/ 00,*(,1*0- )))�**
N�L0DD( ��*0)0-*(( 00,*(,1*0- /*)�*1
N�L1/1/ ��*0)+(*-( 0D,*(,1*0- -/+�+1
N�L+-*B ��*0)+D*0D +0,*D,1*0- ))B�01
N�J//B) ��*0)+((*/ 0-,*(,1*0- /)+�**
NE%0/1D ��*0)+DD// *1,*(,1*0- -/+�+0
NE�010+ ��*0)0DBD/ 0D,*(,1*0- ))/�D*
NE�D*++ ��*0)0-D/0 0(,*D,1*0- ))B�0+
NEJ)0/0 ��*0)+-(B- 0/,*(,1*0- -/+�+0
NEM-1D- ��*0)+(/** 0),*(,1*0- -/+�+1
NEM-1D- ��*0)+(-1( 0),*(,1*0- -/+�+1
N�E+DB) ��*0)0*B(* 0-,*(,1*0- /*B�01
N�N-*)( ��*0)+-(B( 0/,*(,1*0- )B)�10
N�
-+0+ ��*0)+(BB* 0(,*(,1*0- ))B�01
N��-/BB ��*0)+(+0/ 0D,*(,1*0- ))B�0B
N��(B-1 ��*0)+(/*( 0(,*(,1*0- /*B�00
N�./-B0 ��*0)+DB+0 *0,*(,1*0- -/+�+1
N��B+D- ��*0)+D-(+ 0(,*(,1*0- /*B�01
N�@+1B- ��*0)+D(-* 0),*(,1*0- ))B�0B
N�@)10* ��*0)+D-*( 01,*(,1*0- ))B�01
N�@-)(- ��*0)+-DD- +*,*D,1*0- ))B�01
N�M/D-0 ��*0)+/D-B 1D,*D,1*0- ))B�01
N�M/DD/ ��*0)+(/+B 0(,*(,1*0- ))B�01
N>�0((/ ��*0)+(+(+ 0D,*(,1*0- ))/�D*
N>NB+B1 ��*0)+D+/* 01,*(,1*0- -/+�+0
N>N)-0* ��*0)+(*/B *),*(,1*0- -/+�+0
N>.)B+( ��*0)+(B*0 00,*(,1*0- /*B�01
N>P+//0 ��*0)0D+-) 0/,*(,1*0- ))/�D*
N>O0BB0 ��*0)0DB/- *),*(,1*0- ))/�D*
N>O0-D+ ��*0)+(BB1 0),*(,1*0- -/+�+0
N>OBD1- ��*0)0D)*D 00,*(,1*0- /*)�*0
N�%/D+* ��*0)0D+)0 *+,*(,1*0- ))*�(*
N��B)1- ��*0B()(/1 01,*(,1*0- )-+�D*
N�N()*B ��*0)+DD++ *),*(,1*0- ))B�01
N�N(D0D ��*0)+-B(( *B,*(,1*0- ))B�01
N�K0/B- ��*0)+(-D1 0(,*(,1*0- ))B�01
N��0B-B ��*0)+D1(* 1D,*D,1*0- ))/�D*
N��1*/* ��*0)+(()* 0D,*(,1*0- -/+�+1
N�L*D1/ ��*0)+D/-/ 0+,*(,1*0- )1*�-*
N�J-0** ��*0)0-D-) 0*,*(,1*0- ))B�0+
N%�11)- ��*0)+D+B) *0,*(,1*0- ))B�0B
N%�D*)1 ��*0)+D00B +*,*D,1*0- ))B�01
N%$)B*0 ��*0)0-00) */,*(,1*0- /*)�*0
N%�D+1- ��*0)*0-B* *0,*(,1*0- ))/�D*
N%.1*1* ��*0)+D-++ 00,*(,1*0- ))B�01
N�E/*0) ��*0)+D)-B 01,*(,1*0- )0(�+*
N�%D)(D ��*0)+D/1/ *1,*(,1*0- /*B�01
N�5//+* ��*0)0-(/+ 0+,*(,1*0- ))/�D*
N�5//D+ ��*0)+(DD0 0(,*(,1*0- ))B�01
N�5-(D- ��*0)*)10) 0/,*(,1*0- ))/�D*
N�5DB)) ��*0)+DB-+ *0,*(,1*0- )B)�10
N�5(-+* ��*0)+D//* *B,*(,1*0- ))/�D*
N�5(-(D ��*0)+DBB1 +0,*D,1*0- ))B�01
N�5(-(D ��*0)0D)*( 01,*(,1*0- ))/�D*
N�PB-B* ��*0)+D)++ 01,*(,1*0- -*/�B*
N�QD)B- ��*0)+D1+1 00,*(,1*0- ))/�D*
NNL+//B ��*0)+D)D+ *(,*(,1*0- ))B�0B
NNLB*)* ��*0)+(*-B 0/,*(,1*0- -/+�+0
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NNLB)1+ ��*0)+(D00 0/,*(,1*0- -*B�D0
NN@)/1/ ��*0)+(//+ 0D,*(,1*0- ))B�01
NNJB0D1 ��*0)+-(1+ 1+,*D,1*0- -/+�+1
NNJ)1/1 ��*0)+-/+) *B,*(,1*0- ))B�01
NNJ)/-- ��*0)+/D-D +*,*D,1*0- -/1�)0
NNJ/(+/ ��*0)+DB+- *0,*(,1*0- -/+�+0
NNJ-*/+ ��*0)+D-/D 0),*(,1*0- -/+�+0
N5E*1B1 ��*0)+(0-* 01,*(,1*0- -+/�/1
N5�///) ��*0)+(0+) 0D,*(,1*0- )D0�(0
N5�//11 ��*0)+D0-) *),*(,1*0- /*B�01
N5�*/*- ��*0)+(B*) 00,*(,1*0- /*B�01
N5L(+*1 ��*0)00D(+ 0-,*(,1*0- ))/�D*
N5J)/)D ��*0)+D(-) 0/,*(,1*0- ))B�0B
NK�B/(/ ��*0)+(()1 0D,*(,1*0- ))/�D*
NKE*)(/ ��*0)+DD11 01,*(,1*0- ))B�01
NK�1B*1 ��*0)0DBB/ *),*(,1*0- -/+�+1
NKK-1/D ��*0)+-B(1 1(,*D,1*0- ))B�01
NKR+)+) ��*0)+(*(- 01,*(,1*0- ))B�01
NK
)*BB ��*0)*))0- +0,*D,1*0- )B)�10
NK
)+-D ��*0)+DD*0 *B,*(,1*0- )((�0*
NK
-D1- ��*0)+-B-1 1D,*D,1*0- )-+�D*
NK
D*/B ��*0)**(-0 1+,*D,1*0- )1*�-*
NK
D-0/ ��*0)+-/+* +0,*D,1*0- ))B�01
NK@/*10 ��*0)00D(( 0(,*(,1*0- /*B�01
NRED1)B ��*0)+D/B- *1,*(,1*0- -/+�+0
NRED+D+ ��*0)+(BB+ 0+,*(,1*0- -/+�+0
NR�/**B ��*0)+(*-/ 0B,*(,1*0- -/+�+0
NR�/*D( ��*0)+D1-+ +*,*D,1*0- -/+�+0
NR�/0*B ��*0)0DB+- 00,*(,1*0- ))/�D*
NR$)*D* ��*0)+D/B+ *0,*(,1*0- ))B�0B
NR$-(*( ��*0)B*0)0 0(,*(,1*0- ))/�D*
NR.*-*( ��*0)+(-D( 0D,*(,1*0- ))B�01
NRP1+/1 ��*0)+-D)D */,*(,1*0- /*)�*0
NR�D1(0 ��*0)+-B1* 00,*(,1*0- /*B�01
NRL))1) ��*0)+(/1( 0/,*(,1*0- ))B�01
NRL/(0/ ��*0)+-/0D 1D,*D,1*0- ))/�D*
NRL/(0/ ��*0)+D0B- 1D,*D,1*0- ))/�D*
NRL/(0/ ��*0)+-D)1 +*,*D,1*0- ))/�D*
NRL-1-) ��*0)+(-)+ 1*,*(,1*0- )B)�10
NRL-))B ��*0)+((*D 0/,*(,1*0- /)+�**
NRLD)(( ��*0)0-(/B 0+,*(,1*0- ))*�(*
NRL((B+ ��*0)+D(1/ 0D,*(,1*0- ))/�D*
N$5B-** ��*0)0-B-0 0/,*(,1*0- /*)�*0
N$5D*D( ��*0)+D/*B *1,*(,1*0- ))B�01
N$5D11B ��*0)+DB*D */,*(,1*0- -/+�+0
N$5D+1( ��*0)1D001 *1,*(,1*0- -/+�+0
N$R00+/ ��*0)11*-) 1B,*D,1*0- ))B�01
N$R+*+- ��*0)+/B+) 0B,*(,1*0- -/+�+0
N$R+-+* ��*0)*+1)+ 0B,*(,1*0- )B)�10
N$RBB*D ��*0)+(+(( 0(,*(,1*0- -+/�/1
N$RB-+B ��*0)00+0- *(,*(,1*0- )()�(0
N$R)1(/ ��*0)+D((B 0/,*(,1*0- -+/�/1
N$�B1)D ��*0)0D0+0 */,*(,1*0- )1*�-*
N
�*D/0 ��*0)00-/+ *0,*(,1*0- ))*�(*
N
�0*1+ ��*0)+DD)B 0),*(,1*0- -/+�+0
N
�0+1B ��*0)+(*B+ 00,*(,1*0- ))B�01
N
>)-BB ��*0)+(*B/ 00,*(,1*0- ))B�01
N
50**( ��*0)+-D1D 1(,*D,1*0- -/1�)0
N
R0D)B ��*0B(+B-0 0),*(,1*0- -/+�+1
N
QD*B* ��*0)+D/)/ *1,*(,1*0- )0(�+*
N
QD++0 ��*0)+-+B* 1+,*D,1*0- -/+�+0
N
QDD** ��*0)+(/+* 0/,*(,1*0- ))B�01
N
Q(0-- ��*0)+-/+1 +0,*D,1*0- ))B�01
N
Q(-(B ��*0)+D/B0 *0,*(,1*0- ))B�0B
N�>D/-D ��*0)+D(B1 *B,*(,1*0- )//�)*
N�%+*D- ��*0B-D+-( 00,*(,1*0- )D0�(B
N�%)-0- ��*0)+DD(D 01,*(,1*0- /01�1*
N�K+()* ��*0)+D/+B *B,*(,1*0- ))/�D*
N�KD+*) ��*0)+DBB+ +0,*D,1*0- ))B�01
N�$/D// ��*0)+(DBD 0(,*(,1*0- ))B�01
N��-*)/ ��*0)00-1) 0D,*(,1*0- -/+�+1
N��*-+* ��*0)00()D 1*,*(,1*0- ))*�(*
N�PB1)) ��*0)+()*0 0+,*(,1*0- ))/�D*
N��1*11 ��*0)+D)10 +*,*D,1*0- /01�1*
N��1(+) ��*0)+-()+ 0/,*(,1*0- ))*�(*
N.>D--* ��*0)+(/B* 0/,*(,1*0- )B/�**
5��-D10 ��*0)+D)BB 0/,*(,1*0- ))/�D*
K%M-*-+ ��*0)+(+-+ 0B,*(,1*0- /)+�**
K�E)++D ��*0)+D0D) 1D,*D,1*0- ))/�D*
K��-BB( ��*0)+(BBD 0D,*(,1*0- -/+�+0
KNNB-(+ ��*0)+-D)( */,*(,1*0- /*)�*0
KN�)*1- ��*0)*)10B 0/,*(,1*0- ))/�D*
KNL/(/- ��*0)+(0D1 *),*(,1*0- /01�1*
K5Q)B(D ��*0)+(0*+ */,*(,1*0- -/+�+0
KK%*1D* ��*0)+(B1) 01,*(,1*0- ))B�01
KK$)D+( ��*0)+D)-0 01,*(,1*0- /)+�**
KR%01() ��*0)+(+-D 0/,*(,1*0- /)+�**

K
K/)(- ��*0)+(-*0 0D,*(,1*0- -/+�+0
K�$-1D/ ��*0)+(+-* 0B,*(,1*0- -/+�+0
K�P*1// ��*0)B*0/* 0(,*(,1*0- -1+�B*
K�PB)0( ��*0)+D-/- 0),*(,1*0- -/+�+1
K�PB)B* ��*0)+(BD+ 0B,*(,1*0- -/+�+0
K�L1)-* ��*0)0-D)- 0(,*D,1*0- /)+�**
K�O-BDB ��*0)+D/*1 *0,*(,1*0- ))B�01
K�J*B/+ ��*0)+()B0 0),*(,1*0- ))B�01
K�J-*0( ��*0)+((*1 0-,*(,1*0- /)+�**
KP
(((B ��*0)+DD+- 0),*(,1*0- ))B�01
KP�B1-( ��*0)+(-D) 0D,*(,1*0- ))B�01
KPM(DB0 ��*0)+-B+1 +*,*D,1*0- -/+�+0
K��0++B ��*0)+-/-/ 1D,*D,1*0- -/+�+0
K��+/*0 ��*0)+D/() *),*(,1*0- -+/�/1
K��D/// ��*0)0D)*/ 0*,*(,1*0- /)+�**
K�5/DB) ��*0B(+*/1 0+,*(,1*0- -/+�+1
K�$-11+ ��*0)+D((* 0D,*(,1*0- -/+�+0
K��(B+- ��*0)0-D)1 0-,*D,1*0- ))/�D*
K�O(D)/ ��*0)B*0BD 0(,*(,1*0- ))/�D*
K�J-*/D ��*0)+D**- 1D,*D,1*0- ))B�01
K�M+0*0 ��*0)00-DD 1*,*(,1*0- )B)�10
R�M*//( ��*0)+(/B0 0/,*(,1*0- ))B�0B
RK>1*B( ��*0)+D//) 01,*(,1*0- /)+�**
R@�1/(- ��*0)+(-D/ 0(,*(,1*0- ))B�01
R@@/1(0 ��*0)+D-0D 01,*(,1*0- ))B�01
RJOB01( ��*0)+D((( 1*,*(,1*0- -/+�+0
RM�)**( ��*0)+DB-/ *1,*(,1*0- )BD�-*
$�P)-D+ ��*0)+(*)D 00,*(,1*0- ))B�01
$��/1D0 ��*0)0D1D0 */,*(,1*0- )-1�**
$.QD*** ��*0)1010) 00,*(,1*0- /*B�01
$O>+B)- ��*0)0DB/( */,*(,1*0- ))/�D*

P$/)(- ��*0)+D((D 0),*(,1*0- -/+�+0

�L)-++ ��*0)+D)/( 01,*(,1*0- -/+�+1

L�+/-0 ��*0)0-B-( 0-,*(,1*0- ))/�D*

@R+)+) ��*0)+-))1 1B,*D,1*0- ))B�01

@.-0/) ��*0)+(*D- 0),*(,1*0- ))B�01

O�1-)/ ��*0)+(BB( 0B,*(,1*0- -/+�+0
���1(1* ��*0)+D--1 0D,*(,1*0- -/+�+0
�%KD-D+ ��*0)+-/01 1+,*D,1*0- ))B�01
���/1-* ��*0)+(B-B 0D,*(,1*0- ))B�01
�KQ1+** ��*0)+DB*1 *B,*(,1*0- )B)�10
�R.*)BB ��*0)+DB/* */,*(,1*0- ))/�D*
�
E-BB) ��*0)+D*B/ +*,*D,1*0- ))B�01
�
�-00- ��*0)+(BD0 0B,*(,1*0- -/+�+1
��50((0 ��*0)+D/D* 0+,*(,1*0- -1+�B*
��>/B1B ��*0)0D+*+ 0),*(,1*0- /)+�**
��L(((/ ��*0)+D(B+ *B,*(,1*0- -/+�+0
��L(((/ ��*0)+D(BB *B,*(,1*0- ))/�D*
�O�(/-( ��*0)0-00+ +0,*D,1*0- ))B�0+
�J�0++) ��*0)0*BD/ *0,*(,1*0- )+D�**
�J�+D)- ��*0)*)-// 0-,*(,1*0- ))/�D*
�J�B)/- ��*0)+D-DB *1,*(,1*0- /*B�01
�J5*(0D ��*0)00D1) *(,*(,1*0- ))/�D*
�JR()/) ��*0B-0/+B *0,*(,1*0- -1+�B*
�JR()/) ��*0B-0/+) *0,*(,1*0- /*)�*0
�MKB0-* ��*0)+(B1( 0),*(,1*0- ))B�01
.>R-00B ��*0)+(/(( 0/,*(,1*0- -+/�/1
.NE00*( ��*0)+D*(/ */,*(,1*0- ))*�(*
.R
(+DD ��*0)*)-/) 0-,*(,1*0- ))/�D*
.RPB0** ��*0)+(-1D 0B,*(,1*0- -1+�B*
.$�/+11 ��*0)+D+** 1D,*D,1*0- ))/�D*
.$�((+* ��*0)0DB-* */,*(,1*0- ))/�D*
.$O(+00 ��*0)+(/D+ 0),*(,1*0- -+/�/1
.$J1)/( ��*0)+(11( 0+,*(,1*0- ))/�D*
.$M-*/) ��*0)+(11+ 01,*(,1*0- ))B�01
.
�D/)1 ��*0)+D-(B 0(,*(,1*0- ))B�01
.
�//*( ��*0)+(/1B 0/,*(,1*0- ))B�01
.
�//*( ��*0)+())B 0(,*(,1*0- ))/�D*
.
�+-/- ��*0)0-00- *B,*(,1*0- -*B�D0
.
%)/1/ ��*0)+D+/0 *1,*(,1*0- ))B�01
.
�()*D ��*0)+D+)* *B,*(,1*0- -/+�+0
.
�()*D ��*0)+D+)1 */,*(,1*0- -/+�+0
.
L0D** ��*0)0D+*D 0),*(,1*0- -1+�B*
.�>/++B ��*0)+D+(* *0,*(,1*0- ))B�01
.��B/B- ��*0)+((*) 0-,*(,1*0- /)+�**
..J*)-/ ��*0)+D(B( */,*(,1*0- -/+�+1
.�E+00* ��*0)00D(0 0/,*(,1*0- ))/�D*
.�E(+++ ��*0)+DB)D *B,*(,1*0- ))B�01
.�E(+BB ��*0)+D/(/ *),*(,1*0- ))/�D*
.�E(+BB ��*0)+D*(( */,*(,1*0- ))*�(*
.�N*1(* ��*0)+D((0 0),*(,1*0- -/+�+0
.�5-++0 ��*0)+D//+ 01,*(,1*0- -1+�B*
.�R0-1( ��*0)+(*DD 01,*(,1*0- ))B�01
.�LD/1* ��*0)+DB/) +0,*D,1*0- -/+�+0
.PED)00 ��*0)+-D(- *B,*(,1*0- ))B�01
.P�)*)D ��*0)+(0+( 1*,*(,1*0- -/+�+0
.P>(00D ��*0)+DB-D *1,*(,1*0- -/+�+0
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.P�BB+) ��*0)+-(*/ 1),*D,1*0- -/+�+0
.P5BD+( ��*0)+D(/( 0),*(,1*0- ))/�D*
.PR+)BB ��*0)+(-(D 0(,*(,1*0- ))B�01
.PR+/() ��*0)0-D-D 01,*(,1*0- /*)�*0
.PR+/() ��*0)+D)-+ 01,*(,1*0- )-(�-*
.P�0+-0 ��*0)+D11- *B,*(,1*0- ))/�D*
.P�-+-B ��*0)+(/1+ 0/,*(,1*0- ))B�01
.P.D0(B ��*0)+(0** 01,*(,1*0- ))B�01
.P�(/)- ��*0)+--1- 1(,*D,1*0- ))B�01
.PJB1BB ��*0)+(0*- 0B,*(,1*0- /*)�*0
.LK100D ��*0)+DD/1 *1,*(,1*0- -/+�+0
.L�B*+0 ��*0)+BD*- 1B,*D,1*0- ))B�01
.L�(10B ��*0)+-(0+ 1(,*D,1*0- ))/�D*
.LL+-0+ ��*0)00D1B *(,*(,1*0- ))/�D*
.@�*-)- ��*0)+DB+B *0,*(,1*0- -/+�+0
.O$/(-( ��*0)00D** 1*,*(,1*0- ))/�D*
.O.0D-/ ��*0)00-/* */,*(,1*0- ))/�D*
.OQ)10/ ��*0)+D0(D +*,*D,1*0- )B)�10
.OJ+*(+ ��*0)+D-0( 01,*(,1*0- ))B�01
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS - MG

EXTRATO 139/2017

Termo de Apostilamento
Contrato nº P02617-03 – Processo n° 026/2017
– Pregão Presencial 01 1/2017 - TERMO DE
APOSTILAMENT O Nº. 02 AO CONTRATO Nº.
P0026/17-03, CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, ATRAVÉS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
E JOSÉ RENATO FONSECA SILVA - ME. - O
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG neste ato
representado pelo Secretário Municipal de
Educação, Sr. Benedito Paula Said com a
finalidade de atualização contratual, resolve
modificar unilateralmente o Contrato P0026/17-03
com as seguintes alterações: O presente
instrumento tem como objetivo substituir o
CONDUTOR indicado no Termo de Apostilamento
nº 01, por RENATO RODRIGUES GUIMARÃES,
portador do documento de identidade de número
MG-15.267.128, expedida pela Secretaria de
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, e
registrado no CPF/MF sob o número 111.738.286-
99 e de Carteira Nacional de Habilitação nº.

04574322520. Firmado em 10/10/2017.

Montes Claros (MG), 18 de outubro de 2017.
Pollyanna Prates

Coordenadora de Contratos

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 222/2017

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

RATIFICAÇÃO

Processo nº 0268/2017 – Dispensa de Licit ação
nº 0063/2017– cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
EMULSÃO ASFÁL TICA RL-1C PARA
PAVIMENTAÇÃO E REPARAÇÃO DE VIAS
URBANAS, ATENDENDO A DEMANDA  DA
SECRETARIA  DE INFRAESTRUTURA  E
PLANEJAMENT O URBANO DO MUNICÍPIO DE
MONTES CLAROS. Contratada: NOGUEIRA E
CASTRO PAVIMENTAÇOES LTDA - EPP, cujo
valor total é de R$ 122.140,00 (cento e vinte e
dois mil, cento e quarent a reais) . Ratificado em
02 de outubro de 2017.

Processo nº 0274/2017 – Dispensa de Licit ação
nº 0064/2017– cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE
SUPLEMENTO ALIMENTAR (INFATRINI 400MG),
PARA ATENDER AO PACIENTE NUNO MURTA
SPINOLA CONFORME DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº
0433.17.009792-0. Contratada: MUR NUTRIÇÃO
LTDA - ME, cujo valor total é de R$ 2.100,00 (dois
mil e cem reais) . Ratificado em 11 de outubro de
2017.

Montes Claros (MG), 18 de outubro de 2017.

Priscila Batista Almeida

Presidente da CPLJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

Extrato Nº 223/2017

Termo de Adit amento:
Contrato nº P0261 16-08 – Processo nº 0261/2016
– Inexigibilidade nº 0042/2016 – Contratada:
Associação dos produtores de
hortifrutigranjeiros da região do Pentáurea –
SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO: O prazo
de vigência do contrato , previstos na Cláusula
Segunda do Contrato inicial, fica prorrogado por
mais 02 (dois) meses, tendo como termo inicial
16.10.2017 e termo final 15.12.2017 . Firmado em
05 de outubro de 2017.

Contrato nº P0261 16-09 – Processo nº 0261/2016
– Inexigibilidade nº 0042/2016 – Contratada:
Associação de pequenos produtores de
Taquaril e Adjacência – SEGUNDO TERMO DE
ADITAMENTO: O prazo de vigência do contrato,
previstos na Cláusula Segunda do Contrato inicial,
fica prorrogado por mais 02 (dois) meses, tendo
como termo inicial 16.10.2017 e termo final
15.12.2017. Firmado em 03 de outubro de 2017.

Contrato nº P0261 16-10 – Processo nº 0261/2016
– Inexigibilidade nº 0042/2016 – Contratada:
Associação dos produtores unidos pela
agricultura familiar - ASPRUNAF – SEGUNDO
TERMO DE ADITAMENTO: O prazo de vigência
do contrato , previstos na Cláusula Segunda do
Contrato inicial, fica prorrogado por mais 02 (dois)
meses, tendo como termo inicial 16.10.2017 e
termo final 15.12.2017 . Firmado em 05 de
outubro de 2017.

Montes Claros, 18 de outubro de 2017
Pollyanna Prates

Coordenadora de Contratos

Prefeitura Municip al de Montes Claros
Errat a de Publicação

O pregoeiro deste Município, na forma da Lei
Federal nº 8.666/93 e alterações, decide pelo
cancelamento da sessão pública designada para
o dia 30 de outubro de 2017 publicada na Imprensa
Oficial do Estado de Minas Gerais e no diário Oficial
Eletrônico do Município de Montes Claros, ambas
do dia 18 de outubro de 2017, mantendo-se a data
original da sessão publicada no Diário Oficial da
União, na Imprensa Oficial do Estado de Minas
Gerais e no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Montes Claros, todos do dia 17 de outubro de
2017.
Fica mantida a data original do certame para:
Recebimento das Propostas: até 08h00min do dia
08 de novembro de 2017.
Abertura das Propostas: às 08h00min do dia 08
de novembro de 2017.
Início da Disputa: às 09h00min do dia 08 de
novembro de 2017.
O Edital Está disponível nos sít ios http://
www.montesclaros.mg.gov.br/central_compras/
paginas/pregao_eletronico.htm e www.licitacoes-
e.com.br.

Montes Claros, 18 de outubro de 2017.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

ATA RESULTADO DE HABILIT AÇÃO
REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº
0253/2017 - TOMADA DE PREÇO Nº 0003/2017

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, sob o
regime de execução direta por preço global.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Nos termos da Lei
nº 8.666/93 e demais disposições deste Edital.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CONTRATAÇÃO DA
EMPRESA ESPECIALIZADA  PARA EXECUÇÃO
DE REFORMA CENTRO E ESPECIALIDADES
ODONTOLÓGICAS - CEO DO BAIRRO SANT OS
REIS EM MONTES CLAROS/MG.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano
de 2017, na sala Central de Licitações, com sede
à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade
de Montes Claros-MG, às 16h00min, reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento
(CPLJ), nomeada pelo Decreto nº 3.560 de 24 de
agosto de 2017. A presidente da Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento, Priscila
Batista Almeida, adotou os seguintes
procedimentos: compôs a mesa, a qual passou a
contar com as seguintes pessoas: Priscila Batista
Almeida – Presidente da CPLJ, Diosmar Soares
da Silva – Secretário da CPLJ, Jeane Oliveira
Pinheiro Cunha – Membro da CPLJ. Dando início
ao certame, a presidente da Comissão Permanente
de Licitação e Julgamento apresentou os
documentos das seguintes empresas participantes
do processo: JAGUAR CONSTRUT ORA LTDA
ME, CONSTRUTORA PERCAM LTDA e CMR
NORTE CONSTRUTORA LTDA.  Após detalhada
análise de todos os documentos quanto a
regularidade fiscal, qualif icação técnica e
financeira, a Comissão Permanente de Licitação
e Julgamentos apurou o seguinte resultado: as
empresas JAGUAR CONSTRUT ORA LTDA ME,
CONSTRUTORA PERCAM LTDA e CMR NORTE
CONSTRUTORA LTDA atenderam todas as
disposições do Edital. Ante o exposto, a Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento HABILITA
as empresas JAGUAR CONSTRUT ORA LTDA
ME, CONSTRUTORA PERCAM LTDA e CMR
NORTE CONSTRUTORA LTDA. Fica concedido
prazo para eventual recurso de 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir da publicação desta ata,
conforme determina o art. 109, inciso I, “a” da Lei
Federal nº 8.666/93. 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.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
___________________________
 Priscila Batista Almeida
 Presidente – CPLJ

__________________________
Diosmar Soares da Silva
Secretário - CPLJ

___________________________
Jeane Oliveira Pinheiro Cunha
Membro – CPLJ

Montes Claros, 18 de outubro de 2017
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