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Prefeitura Municip al de Montes Claros

Aviso de Licit ação
Pregão Eletrônico Nº 001 1/2018

Processo Nº. 0013/2018

Objeto: Aquisição de café e açúcar para atender a
demanda das secretarias de Educação,
Planejamento e Gestão, Desenvolvimento Social
e Saúde 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 07 de fevereiro de 2018.
Abertura das propostas: às 08h00min do dia 07 de
fevereiro de 2018.
Início da disputa: às 09h00min do dia 07 de
fevereiro de 2018.
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, 24 de janeiro de 2018
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

Prefeitura Municip al de Montes Claros

Aviso de Licit ação - Edit al retificado
Pregão Presencial Nº 0004/2018

Processo Nº 0005/2018

Objeto: Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada na
prestação de serviços continuados de manutenção
preventiva de máquinas pesadas e
compactadores de lixo, com fornecimento de
peças, para atender a demanda da Secretaria de
Planejamento e Gestão do Município de Montes
Claros - MG.
Dia da Licitação: 06/02/2018- Horário: 11h00min
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, 24 de janeiro de 2018.
Glennda Santos Cardoso

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE
MONTES CLAROS – MG

MARCO REGULATÓRIO – Lei Federal nº
13.019/2014

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº09/2017, Processo nº 14/2017, Inexigibilidade
nº 01/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Olhos D‘água ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Olhos D‘água, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
-valor global estimado é R$ 22.399,08 (vinte e dois
mil trezentos e noventa e nove reais e oito
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº010/2017, Processo nº 17/2017, Inexigibilidade
nº 02/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
pequenos produtores rurais do Atoleiro , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Atoleiro, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 22.327,20 (Vinte e
Dois Mil e trezentos e vinte sete  reais e vinte
centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº011/2017, Processo nº 18/2017, Inexigibilidade
nº 03/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e e a Associação Rural
Comunitária de Aboboras Morro do Fogo e
Adjacências , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Aboboras Morro do Fogo
e Adjacências , conforme estabelecido no plano
de trabalho.
- valor global estimado é  R$ 15.143,04 (Quinze
Mil Cento e Quarenta  Três Reais e Quatro
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº012/2017, Processo nº 19/2017, Inexigibilidade
nº 04/2017,  cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Barreiras e
Adjacências , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Barreiras e Adjacências,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$15.458,52(Quinze Mil
Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e
Cinquenta e Dois Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº013/2017, Processo nº 20/2017, Inexigibilidade
nº 05/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais da Região de
Borá , para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural REGIÃO DE BORÁ, conforme estabelecido
no plano de trabalho
- o valor global estimado é R$ 19.875,24(Dezenove
Mil Oitocentos e Setenta e Cinco Reais e Vinte e
Quatro Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº014/2017, Processo nº 21/2017, Inexigibilidade

nº 06/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais de Quint as da
Serra,  para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Quintas da Serra, conforme estabelecido
no plano de trabalho
- valor global estimado é R$ 11.041,80(Onze
Mil,Quarenta e Um Reais e Oitenta Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº015/2017, Processo nº 22/2017, Inexigibilidade
nº 07/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Amigos e Moradores da Comunidade de Sant a
Rita de Cássia e Adjacências , para a implantação
do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Santa Rita, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- Valor global estimado é  R$ 26.815,80(Vinte e
Seis Mil Oitocentos e Quinze Reais e Oitenta
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº016/2017, Processo nº 23/2017, Inexigibilidade
nº 08/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais de Riacho do
Fogo , para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural Riacho do Fogo, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
-Valor global estimado é R$ 30.601,56(Trinta Mil
Seiscentos e Um Reais e Cinquenta e Seis
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº017/2017, Processo nº 24/2017, Inexigibilidade
nº 09/2017, , cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais da Bacia do Rio
do Sitio , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural Rio do Sit io, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$15.774,00(Quinze Mil
Setecentos e Setenta e Quatro Reais)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº018/2017, Processo nº 25/2017, Inexigibilidade
nº 010/2017, , cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Brejinho , para
a implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Brejinho, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 12.303,72(Doze Mil
Trezentos e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº019/2017, Processo nº 26/2017, Inexigibilidade
nº 011/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Região do Milivre , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Fazenda Milivre,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 22.083,60(Vinte e Dois
Mil Oitenta e Três Reais e Sessenta Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº020/2017, Processo nº 27/2017, Inexigibilidade
nº 012/2017, cujo objeto é o implemento de ação

conjunta entre o município e a Associação De
Pequenos Produtores Rurais Da Comunidade
De Olhos D´Água , para a implantação do projeto
“PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Olhos D’Água, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 3.785,76 (três mil
setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº021/2017, Processo nº 28/2017, Inexigibilidade
nº 013/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural de Lagoa de Freit as, para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
LAGOA DE FREITAS, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- cujo valor global estimado é R$ 12.303,72(Doze
Mil Trezentos e Três Reais e Setenta e Dois
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº022/2017, Processo nº 29/2017, Inexigibilidade
nº 014/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Cachoeira de Miralt a, para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Cachoeira de Miralta,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 16.720,44(Dezesseis
Mil Setecentos e Vinte Reais e Quarenta e Quatro
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº023/2017, Processo nº 30/2017, Inexigibilidade
nº 015/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural do Planalto do Engenho , para
a implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Planalto de Engenho, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- Valor global estimado é R$ 24.291,96(Vinte e
Quatro Mil Duzentos e Noventa e UM Reais e
Noventa e Seis Centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº024/2017, Processo nº 31/2017, Inexigibilidade
nº 016/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais do Esguicho , para
a implantação do projeto “PRO-AGUA” distribuir
água à comunidade rural do  Esguicho, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- Valor global estimado é R$ 9.148,92(Nove Mil
Cento e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº025/2017, Processo nº 32/2017, Inexigibilidade
nº 017/2017, Cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação
Comunitária Rural de Pederneiras , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Pederneiras, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 19.244,28(Dezenove
Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Vinte e
Oito Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
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nº026/2017, Processo nº 33/2017, Inexigibilidade
nº 018/2017, Cujo objeto e o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Comunidade de Pipoca , para a implantação
do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Pipoca, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 17.666,88(Dezessete
Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta
e Oito Reais )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº027/2017, Processo nº 34/2017, Inexigibilidade
nº 019/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural de Peri Peri e Adjacências ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Peri Peri, conforme estabelecido no plano
de trabalho.
- valor global estimado é R$ 30.601,56(Trinta Mil
Seiscentos e Um Reais e Cinquenta e Seis
Centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº028/2017, Processo nº 35/2017, Inexigibilidade
nº 020/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Comunidade de Mangarito , para a
implantação do projeto “PRO-ÁGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Mangarito, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 30.601,56(Trinta Mil
Seiscentos e Um Reais e Cinquenta e Seis
Centavos )
A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº029/2017, Processo nº 36/2017, Inexigibilidade
nº 021/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e Rurais de Cabeceira de
Baixo e Serra V erde , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Cabeceira de Baixo
e Serra Verde, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 29.655,12(Vinte e
Nove Mil Seiscentos  Cinquenta e Cinco Reais e
Doze Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº030/2017, Processo nº 37/2017, Inexigibilidade
nº 022/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação dos
Produtores Rurais de Mato V erde  , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Mato Verde, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é   R$ 9.148,92(Nove Mil
Cento e Quarenta e Oito Reais e Noventa e Dois
Reais)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº031/2017, Processo nº 38/2017, Inexigibilidade
nº 023/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Proprietários Rurais da Região
de Cabeceiras e Baixa , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Cabeceiras e Baixo,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 31.232,52(Trinta e Um
Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e
Dois Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº032/2017, Processo nº 39/2017, Inexigibilidade
nº 024/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação do
Assent amento Estrela do Norte , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural do
Assentamento Estrela do Norte, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 11.357,28( Onze Mil
Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Oito
Reais)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº033/2017, Processo nº 40/2017, Inexigibilidade
nº 025/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação do
Bengo , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade do Bengo, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 21.452,64( Vinte e
Um mil Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e
Sessenta e Quatro Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº034/2017, Processo nº 41/2017, Inexigibilidade
nº 026/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunidade de Lagoa dos Freit as , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à Comunidade de Lagoa
dos Freitas, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 15.458,52( Quinze Mil
Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e
Cinquenta e Dois Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº035/2017, Processo nº 42/2017, Inexigibilidade
nº 027/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
de Sant a Cruz  para a implantação do projeto
“PRO-AGUA”, visando captar e distribuir água à
Comunidade de Santa Cruz, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 26.184,84( Vinte e
Seis Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta
e Quatro Reais)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº037/2017, Processo nº 44/2017, Inexigibilidade
nº 029/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
de Riachão, Sant a Cruz e Pindaíbas , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA ”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural
Riachão, Santa Cruz e Pindaíbas, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 20.506,20( Vinte Mil
Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº038/2017, Processo nº 45/2017, Inexigibilidade
nº 030/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Canoas , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Canoas, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 29.339,64( Vinte e
Nove Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e
Sessenta e Quatro Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº039/2017, Processo nº 46/2017, Inexigibilidade
nº 031/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Grupo de
Produtores da Região dos Eduardos , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural
Eduardos, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 23.976,48( Vinte e
Três Mil Novecentos e Setenta e Seis Reais e
Quarenta e Oito Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº040/2017, Processo nº 47/2017, Inexigibilidade
nº 032/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Produtores Rurais de Morro
Grande , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Morro Grande, conforme
estabelecido no plano de trabalho.

- valor global estimado é  R$ 16.089,48( Dezesseis
Mil Oitenta e Nove Reais e Quarenta e Oito
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº041/2017, Processo nº 48/2017, Inexigibilidade
nº 033/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Santo Hilário , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Santo Hilário
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 8.202,48 ( Oito mil
duzentos e dois reais e quarenta e oito centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº042/2017, Processo nº 49/2017, Inexigibilidade
nº 034/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais e Moradores da
Fazenda Capivara , para a implantação do projeto
“PRO-AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Capivara, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é  R$ 12.934,68( Doze Mil
Reais Novecentos e Trinta e Quatro Reais e
Sessenta e Oito Centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº043/2017, Processo nº 50/2017, Inexigibilidade
nº 035/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e Associação
Comunitária De Poço Novo , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Poço Novo, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é  R$ 31.232,04( Trinta e
um Mil Duzentos e Trinta e Dois Reais e Quatro
Centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº044/2017, Processo nº 51/2017, Inexigibilidade
nº 036/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e  a  Associação de
Pequenos Produtores Rurais da Comunidade
de Salto , para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Região de Salto,
conforme estabelecido no plano de Trabalho.
- valor global estimado é R$ 27.762,24( Vinte e
Sete Mil Setecentos e Sessenta e Dois Reais e
Vinte e Quatro Centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº045/2017, Processo nº 52/2017, Inexigibilidade
nº 037/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais
e Moradores de Brejo Novo , para a implantação
do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Brejo Novo, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 10.095,36 (Dez Mil
noventa e cinco reais e trinta e seis centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº046/2017, Processo nº 53/2017, Inexigibilidade
nº 038/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a  Associação Rural
e Social Sra Sant ana Buriti do Campo Santo ,
para a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Comunidade do Buriti do
Campo Santo, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- Valor global estimado é R$ 21.137,16( Vinte e
Um Mil  Cento e Trinta e Sete Reais e Dezesseis
Centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº047/2017, Processo nº 54/2017, Inexigibilidade
nº 039/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação De
pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
de Barranco e V argem de Baixo , para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade Rural de Barranco
e Vargem de Baixo, conforme estabelecido no

plano de trabalho
- valor global estimado é R$ 15.143,04( Quinze Mil
Cento e Quarenta e Três Reais e Quatro Centavos
)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº048/2017, Processo nº 55/2017, Inexigibilidade
nº 040/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação De
Marcela,  para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Região de
Marcela , conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 15.458,52(Quinze Mil
Quatrocentos e Cinquenta e Oito reais e Cinquenta
e Dois Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº049/2017, Processo nº 56/2017, Inexigibilidade
nº 041/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação de
Moradores da Comunidade Rural do V ale dos
Ipês , para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Comunidade
Rural de Vale dos Ipês, conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- cujo valor global estimado é R$ 24.922,92(Vinte
e Quatro Mil Novecentos e Vinte e Dois Reais e
Noventa e Dois Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº050/2017, Processo nº 57/2017, Inexigibilidade
nº 042/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária Fazenda Matos ,para a implantação
do projeto “Pró-água”, visando captar e distribuir
água a Comunidade da Fazenda Matos, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 7.887 (Sete Mil
oitocentos e sete reais)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº051/2017, Processo nº 58/2017, Inexigibilidade
nº 043/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária De Morro V ermelho , para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade de Morro Vermelho,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 11.357,28 (Onze Mil
trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e Oito
Centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº053/2017, Processo nº 60/2017, Inexigibilidade
nº 045/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação de
Moradores Rurais de Andrequice , para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade de Adrequice,
conforme estabelecido no plano de trabalho
- valor global estimado é R$ 14.512,08 (Quatorze
Mil quinhentos e doze reais e oito centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº054/2017 , Processo , Processo nº 61/2017,
Inexigibilidade nº 046/2017 , cujo objeto é  o
implemento de ação conjunta entre o município e
a Associação de Pequenos Produtores Rurais
e Moradores do Parque V erde e Mocambinho ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Parque Verde e Mocambinho, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- (valor global estimado é R$ 30.917,04 (trinta Mil
novecentos e dezessete reais e quatro centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº055/2017, Processo nº 62/2017, Inexigibilidade
nº 047/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de V aca Mort a, para a implantação
do projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de VACA MORTA,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 23.030,04 (vinte e três
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Mil trinta  reais e quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº056/2017, Processo nº 63/2017, Inexigibilidade
nº 048/2017, ,cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Associação de
Moradores de Serra V erde , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Serra Verde,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- Valor global estimado é R$ 31.232,52 (trinta e
um mil e duzentos e trinta e dois reais e cinquenta
e dois centavos)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº057/2017, Processo nº 64/2017, Inexigibilidade
nº 049/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Grupo Integração
Social,  para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural do Grupo Integração Social,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 5.994,12 (cinco mil
novecentos e noventa e quatro reais)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº058/2017, Processo nº 65/2017, Inexigibilidade
nº 050/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e o Associação Unida
de Rio da Serra , para a implantação do projeto
“PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Rio da Serra, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 10.095,36 (Dez Mil
noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº059/2017, Processo nº 66/2017, Inexigibilidade
nº 051/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de T abuas , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Tabuas, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 19.559,76 (dezenove
mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta
e seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº060/2017, Processo nº 67/2017, Inexigibilidade
nº 52/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação de
Pequenos Produtores Rurais de T aquaril e
Adjacências , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Taquari l ,  conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 31.232,52 (trinta e um
Mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois
centavos )

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº061/2017, Processo nº 68/2017, Inexigibilidade
nº 53/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação De
Pequenos Produtores e T rabalhadores Rurais
da Comunidade de Panorâmica , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Panorâmica, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 26.500,52 (vinte e seis
mil e quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº062/2017, Processo nº 69/2017, Inexigibilidade
nº 54/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Pequenos Produtores Rurais e T rabalhadores
da Região de Mandacaru , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Mandacaru, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 31.232,52 (vinte Trinta
e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e
cinquenta e dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº063/2017, Processo nº 70/2017, Inexigibilidade
nº 55/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Clarava l, para
a implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Claraval, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 24.607,44 (vinte e
quatro mil seiscentos e sete reais e quarenta e
quatro centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o Termo de
apostilamento Nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº064/2017, Processo nº 71/2017, Inexigibilidade
nº 56/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Riacho do Meio , para a
implantação do projeto “PRO-ÁGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Riacho do Meio, conforme estabelecido no plano
de trabalho.
- valor global estimado é R$ 16.404,96 (Dezesseis
Mil quatrocentos e quatro reais e noventa e seis
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº065/2017, processo nº 72/2017, inexigibilidade
nº 57/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Conselho
Comunitário de Monte Alto , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Monte Alto, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 23.976,48 (vinte e três
mil novecentos e setenta e seis reais e quarenta e
oito centavos novecentos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº066/2017, processo nº 73/2017, inexigibilidade
nº 58/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária de V arginha da Onça ,para a
implantação do projeto “pró-água”, visando captar
e distribuir água a comunidade de varginha da
onça, conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado éR$ 30.601,56 (trinta mil
seiscentos e um reais e cinquenta e seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº067/2017, processo nº 74/2017, inexigibilidade
nº 59/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação Do
Conselho Comunitário De Samambaia ,para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Comunidade de SAMAMBAIA,
conforme estabelecido no plano de trabalho
- valor global estimado é R$ 31.232,52 (trinta e um
mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº093/2017, processo nº 75/2017, inexigibilidade
nº 60/2017, cujo bjeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Moradores, Amigos e Produtores Rurais de
Buriti Seco , para a implantação do projeto “PRO-
ÁGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de   Buriti Seco, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 31.232,52 (Trinta e
um Mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e
dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº094/2017, processo nº 76/2017, inexigibilidade
nº 61/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação da
Região de Santo André , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Santo André,
conforme estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 12.934,68 (doze mil
novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e oito

centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº070/2017, processo nº 77/2017, inexigibilidade
nº 62/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação De
Trabalhadores Rurais De Boa Esperança  ,para
a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Comunidade de Boa
Esperança, conforme estabelecido no plano de
trabalho
- valor global estimado é R$ 12.619,20 (doze Mil
seiscentos e dezenove reais e vinte centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº071/2017, processo nº 78/2017, inexigibilidade
nº 63/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação
Comunitária Rural de Margem de Lagoinha ,para
a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Comunidade de Lagoinha,
conforme estabelecido no plano de trabalho
- valor global estimado é R$ 31.232,52 (trinta e um
mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº072/2017, processo nº 79/2017, inexigibilidade
nº 64/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município  e o Conselho De
Desenvolvimento Dos Pequenos Produtores E
Trabalhadores Rurais De Lagoinha ,  para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Região de LAGOINHA, conforme
estabelecido no plano de Trabalho.
- valor global estimado é R$ 31.232,52 (trinta e um
mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº073/2017, processo nº 80/2017, inexigibilidade
nº 65/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e Associação Das
Mulheres T rabalhadoras Da Agricultura Familiar
De Pedra Pret a E Adjacências ,   para a
implantação do projeto “Pró-água”, visando captar
e distribuir água a Região de PEDRA PRETA E
ADJACÊNCIAS, conforme estabelecido no plano
de Trabalho.
- valor global estimado é R$ 24.922,92 (vinte e
quatro Mil novecentos e vinte e dois reais e vinte e
dois centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº074/2017, processo nº 81/2017, inexigibilidade
nº 66/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação Dos
Moradores Do Bico Da Pedra ,  para a implantação
do projeto “Pró-água”, visando captar e distribuir
água a Região de Bico da Pedra, conforme
estabelecido no plano de Trabalho.
- valor global estimado é R$ 14.512,08 (Quatorze
mil quinhentos e doze reais e oito centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº075/2017, processo nº 82/2017, inexigibilidade
nº 67/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação Dos
Pequenos Produtores Rurais Do Cruzeiro Do
Sul ,  para a implantação do projeto “Pró-água”,
visando captar e distribuir água a Região do
Cruzeiro do Sul , conforme estabelecido no plano
de Trabalho.
- valor global estimado é R$ 31.232,52 (trinta e um
mil duzentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº076/2017, processo nº 83/2017, inexigibilidade
nº 68/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores Rurais de Lages e
Capoeirão do Distrito de Miralt a, para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural Lages
e Capoeirão, conforme estabelecido no plano de

trabalho.
- cujo valor global estimado é R$ 11.672,76 (Onze
Mil seiscentos e setenta e dois reais e setenta e
seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº077/2017, processo nº 84/2017, inexigibilidade
nº 69/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município  e a Associação dos
Pequenos Produtores e Amigos de São João II
,  para a implantação do projeto “Pró-água”, visando
captar e distribuir água a Região de São João II,
conforme estabelecido no plano de Trabalho.
- cujo valor global estimado é R$ 14.512,08
(Quatorze mil quinhentos e doze reais e oito
centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº078/2017, processo nº 85/2017, inexigibilidade
nº 70/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e o Associação dos
Produtores e T rabalhadores Rurais Brejão,
Curralinho e Caraíbas , para a implantação do
projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Brejão, Curralinho e
Caraíbas, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é $ 23.661,00 (vinte e três
mil seiscentos e sessenta e um reais).-

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº080/2017, processo nº 87/2017, inexigibilidade
nº 72/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Pequenos Produtores Rurais de
Crispim , para a implantação do projeto “PRO-
AGUA”, visando captar e distribuir água à
comunidade Rural de Crispim, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- cujo valor global estimado é $ 9.887,76 (Nove
mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e
seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº082/2017, processo nº 89/2017, inexigibilidade
nº 74/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural do Mimoso e Adjacências ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Mimoso e Adjacências, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- cujo valor global estimado é R$ 9.887,76 (Nove
mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e
seis centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº084/2017, processo nº 91/2017, inexigibilidade
nº 76/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação dos
Trabalhadores e Pequenos Produtores Rurais
de Riachinho e Pinheiro , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Riachinho e Pinheiro
, conforme estabelecido no plano de trabalho.
- cujo valor global estimado é R$ R$ 9.779,88 (
Nove Mil e setecentos e setenta e nove Reais  e
oitenta e oito centavos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº085/2017, processo nº 92/2017, inexigibilidade
nº 77/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a  Associação dos
Moradores da Zona Rural de Jardim Europ a,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Comunidade de Panorâmica e
Adjacências , conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- cujo valor global estimado é R$ R$ 19.559,76
(Dezenove mil e quinhentos e cinquenta e nove
reais e setenta e seis reais ).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº086/2017, processo nº 93/2017, inexigibilidade
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nº 78/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de
Panorâmica e Adjacência, para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Pau D’Óleo e
Adjacências, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é R$ 24.291,96(Vinte
Quatro Mil e duzentos e noventa e um reais e
noventa e seis centavos ).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº087/2017, processo nº 94/2017, inexigibilidade
nº 79/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação de
Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de
Panorâmica e Adjacência , para a implantação do
projeto “PRO-AGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Panorâmica
Adjacências , conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- cujo valor global estimado é  R$ 27.446,76 (Vinte
e Sete Mil e quatrocentos e quarenta e seis Reais
e setenta e seis centavos ).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº088/2017, processo nº 95/2017, inexigibilidade
nº 80/2017, cujo objeto é  o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária de Rio V erde , para a implantação
do projeto “PRO-ÁGUA”, visando captar e distribuir
água à comunidade Rural de Rio Verde, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
- valor global estimado é R$ 26.184,84 ( vinte e
seis mil e cento e oitent a e quatro reais  e oitent a
e quatro cent avos).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº089/2017, processo nº 96/2017, inexigibilidade
nº 81/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais
e Moradores do Bairro Planalto de Ermidinha ,
para a implantação do projeto “PRO-AGUA”,
visando captar e distribuir água à comunidade
Rural de Planalto de Ermidinha, conforme
estabelecido no plano de trabalho.
-Valor global estimado é R$ 15.143,04( Quinze mil
e cento e quarent a e três reais e quatro cent avos
)

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público o termo de
apostilamento nº 01/2018 ao Termo de Fomento
nº090/2017, processo nº 97/2017, inexigibilidade
nº 82/2017, cujo objeto é o implemento de ação
conjunta entre o município e a Associação
Comunitária Rural de Mucambinho , para a
implantação do projeto “PRO-AGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Mucambinho, conforme estabelecido no plano de
trabalho.
- valor global estimado é  R$ 13.565,64( treze mil
e quinhentos e sessenta e cinco reais e sessenta
e quatro centavos ).

A comissão de seleção da Secretária de Agricultura
do Município de Montes Claros MG, nomeados pela
Portaria /SMA nº02/2017, no uso de suas
atribuições legais, torna público
O termo de apostilamento nº 01/2018 ao Termo
de Fomento nº092/2017 , processo nº 99/2017,
inexigibilidade nº 84/2017 , cujo objeto é o
implemento de ação conjunta entre o município e
Associação dos Produtores e T rabalhadores
Rurais do Brejão, Curralzinho e Caraíbas , para
a implantação do projeto “PRO-ÁGUA”, visando
captar e distribuir água à comunidade Rural de
Curralzinho e Caraíbas , conforme estabelecido no
plano de trabalho.
- valor global estimado é  R$ 23.661 (vinte e três
mil e seiscentos e sessenta e um reais).

Maiores informações na Secretaria Municipal de
Agricultura de Montes Claros, ou pelo e-
mail:convenioaguarural@homail.com ou telefone
(38) 2211-4245.

Comissão de Seleção e Monitoramento
Montes Claros, MG, 24 de Janeiro de 2018

PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG 
 
ATA RESULTADO DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS RE FERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 0283/2017 CONCO RRÊNCIA 
PÚBLICA Nº. 009/2017 
 
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: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA C ONCLUSÃO DAS OBRAS DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO  01 E 02 
NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/ MG. 
 
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de 2018, na sala Central de Licitações, com sede à Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade 
de Montes Claros-MG, às 09h30min, 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 Jaheb Wagner Leite Castro – Membro da C.P.L.J.  
 
Dando início ao certame, a Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento apresentou o parecer Técnico da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Planejamento Urbano (folhas de 1.674 a 1.681) das propostas de preços das seguintes empresas: CONSTRUTORA MECAL LTDA, JS 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA, JAGUAR CONSTRUT ORA LTDA – ME, CMR NORTE CONSTRUTORA LTDA, NUNES SA NTOS 
CONSTRUÇÃO LTDA – ME, CONSTRUTORA PERCAM LTDA, TOPT AL SERVIÇOS EIRELI – EPP, CONSTRUTORA COSMOS LTDA, 
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA, YAPI ENGENHARIA LTD A – ME, CEPOL – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES POLO LTDA  – EPP, 
CONSTRUTORA PSJ LTDA – ME, CHARLES BORGES MARCELINO  – ME (PRIME ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO) e CONSTRUTOR A BRAGA 
MURAD LTDA.  
 
Diante do Parecer Técnico, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento decide pela desclassificação e classificação  das Propostas de Preços 
das seguintes empresas, conforme quadro abaixo: 
 
 

Licitante  Lote 01  
 

Lote 02  
 

CEPOL – CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES POLO LTDA – EPP Desclassificada  Desclassificada  
CHARLES BORGES MARCELINO – ME (PRIME ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO)  Desclassificada  _ 
CMR NORTE CONSTRUTORA LTDA  Classificada  Desclassificada  
CONSTRUTORA MECAL LTDA  Desclassificada  Desclassificada  
CONSTRUTORA PSJ LTDA – ME Classificada  Desclassificada  
CONSTRUTORA SILVA & LOPES LTDA  Desclassificada  Desclassificada  
JAGUAR CONSTRUTORA LTDA – ME Desclassificada  Desclassificada  
JS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  Classificada  Desclassificada  
TOPTAL SERVIÇOS EIRELI – EPP Classificada  Desclassificada  
YAPI ENGENHARIA LTDA – ME Desclassificada  Desclassificada  
CONSTRUTORA BRAGA MURAD LTDA  Classificada  Classificada  
CONSRUTORA COSMOS LTDA Classificada  Classificada  
NUNES SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA - ME Classificada  Classificada  
CONSTRUTORA PERCAM LTDA  Classificada  Classificada  

 
Ressalta-se que as empresas que tiveram as propostas desclassificadas foram por não atenderem as exigências do edital. 
 
Na análise feita pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Planejamento Urbano, foi verificado que as propostas de preços apresentadas pelas 
empresas CMR NORTE CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA BRAGA MURAD  LTDA e NUNES SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA – ME possuem 
valores unitários divergentes entre os lotes “01” e “02”, precificando, portanto, serviços idênticos com valores diferentes. 
 
Diante disso, a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento, CONVOCA as empresas CMR NORTE CONSTRUTORA LTDA, CONSTRUTORA 
BRAGA MURAD LTDA e NUNES SANTOS CONSTRUÇÃO LTDA – ME para que apresentem uma nova proposta de preços nos lotes classificados, com 
os itens realinhados e balizados pelo menor valor unitário apresentado, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da publicação desta ata. 
A presente ata será publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico do Município. 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 
 
___________________________                         
Jaheb Wagner Leite Castro 
Membro – CPLJ                                                          
 
 
Montes Claros, 24 de janeiro de 2018  


		2018-01-25T08:36:29-0200




