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PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mANHuAÇu-mG

PreGÃo PreseNCIal Nº . 64/2019
– Torna público que se fará realizar aberturade licitação na moda-
lidade “Pregão Presencial Nº . 64/2019”, sob a forma de srP – 
sistema de registro de Preços, do tipo Menor Preço, julgamento 
por Lote com a finalidade de selecionar a melhor proposta visando 
a Contratação Futura de empresa(s) para prestação de serviços/
locação de palco, sonorização, iluminação, tendas, gerador de 
energia, banheiros químicos, mesas e cadeiras, telão, painel de 
led, e grades de isolamentos para atendimento as necessidades da 
administração Municipal . sessão dia 06/11/2019 às 09hs00min . 
as informações inerentes a presente publicação estarão dispo-
níveis aos interessados na Prefeitura Municipal de Manhuaçu – 
setor de licitações, situada à Praça Cinco de Novembro, nº . 381 
– Centro, no horário de 08h00min às 11h00min e 13h00min às 
16h00min . e através do e-maillicitamanhuacu@yahoo .com .br ou 
do site www .manhuacu .mg .gov .br . Comissão Permanente de lici-
tação . Manhuaçu/MG, 15 de outubro de 2019 .

4 cm -15 1283036 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAriANA/mG –
Pregão Presencial PrG096/2019 . Participação exclusiva de Me, 
ePP e MeI, conforme lei complementar n°123/06 e lei 147/14 . 
objeto: aquisição e instalação de sistema de monitoramento para 
atender ao Centro educacional Padre avelar . abertura: 29/10/2019 
às08:45min . Informações, esclarecimentos e edital sala da CPl . 
Praça JK s/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas . site: www .pmma-
riana .com .br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail .com . 
Tel: (31)35579055 . Mariana 11 de outubro de 2019 .

Prefeitura Municipal de Mariana/MG – Pregão Presencial 
PrG097/2019 . objeto: aquisição de veiculo tipo Furgoneta em 
atendimento a demanda da secretaria de saúde do Município de 
Mariana . abertura: 29/10/2019 às13:45min . Informações, escla-
recimentos e edital sala da CPl . Praça JK s/Nº, Centro de 08:00 
às 17:00horas . site: www .pmmariana .com .br, e-mail: licitacao-
prefeiturademariana@gmail .com . Tel: (31)35579055 . Mariana 11 
de outubro de 2019 .

4 cm -15 1283101 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE 
mArTiNHo CAmPoS/mG:

 Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 049/2018 referente ao 
Processo licitatório nº 011/2018 Inexigibilidade nº 002/2018 
Credenciamento nº 001/2018 firmado com a empresa NEURO-
ClINIC lTda . Fica prorrogado o prazo de vigência contratual 
por mais 12 (doze) meses a partir de 02 de outubro de 2019 . José 
Hailton de Freitas – Prefeito Municipal .

2 cm -15 1282958 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mATErLÂNDiA/mG-
aviso de licitação Tomada de Preço 001/2019-a Prefeitura Muni-
cipal de Materlândia/MG, torna público que fará realizar Pro-
cesso licitatório Nº . 046/2019 – Tomada de Preços Nº 001/2019 . 
objeto: Contratação de empresa para a construção de cobertura 
metálica no pátio da escola Municipal sagarana . abertura dia: 
31/10/2019 às 15:00:00 . aos interessados, informação bem como 
edital completo estará à disposição no website desta prefeitura 
(pmmaterlandia .mg .gov .br), na Prefeitura Municipal de Materlân-
dia/MG, situada na Praça Francelino Pereira, nº 10, Centro, ou 
através do telefone (33) 3427-1129, de 12:00 as 17:00hs, ou pelo 
e-mail: pmmaterlandia@gmail .com, Materlândia, 14/10/2019 . 
alan santos de Pinho - Pregoeiro .

3 cm -14 1282708 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mAToZiNHoS - mG -
 Processo licitatório 75/PMM/2017 – Chamada Pública- Inexi-
gibilidade 05/PMM/2017, cujo objeto é Credenciamento de pes-
soas jurídicas interessadas em firmar contrato com o Município 
de Matozinhos, visando à prestação de serviços fisioterapêuti-
cos ambulatoriais de média complexidade, aos usuários sus de 
acordo com a Tabela de Preços do sus editada pelo Ministério da 
Saúde e publicada no Diário Oficial da União. A abertura do cer-
tame será no dia 04/11/2019 às 09:30 horas . o edital já esta dispo-
nível aos interessados através do e-mail comprasdiretas@matozi-
nhos .mg .gov .br . Na solicitação deverá conter os dados completos 
do solicitante e telefone de contato . dr . antonio divino de souza . 
Prefeito Municipal . Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512 . 

3 cm -15 1282906 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE mErCÊS/mG. 
Concorrência nº 03/2019 . aVIso de lICITaçÃo . o Município 
de Mercês/MG torna público que realizará ProCesso lICITa-
TÓrIo Nº 044/2019, na modalidade de CoNCorrÊNCIa Nº 
03/2019,Tipo “Melhor oferta”, para concessão onerosa de espaço 
público localizado no Terminal rodoviário no Centro de Mercês/
MG, destinado a exploração comercial de serviços de restaurante, 
bar e/ou lanchonete, conforme constante no edital e seus anexos . 
a sessão será realizada às 10 (dez) horas, do dia 19 de novem-
bro de 2019, na sala de licitações da Prefeitura, situada na rua 
são José, nº 120, Caxangá, no Município de Mercês/MG . a visita 
ao local é obrigatória e deverá ser agendada . o edital completo 
da licitação está à disposição dos interessados através do site: 
www .merces .mg .gov .br . Mercês, 15 de outubro de 2019 . Janic-
léia de oliveira lima - Presidente da Comissão Permanente de 
licitação .

3 cm -15 1282910 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação – NoVa daTa

Edital Retificado
Processo licitatório nº . 0539/2019

Concorrência Pública nº . 0014/2019
o Município de Montes Claros/MG, através da secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e Planejamento urbano e da Comissão 
Permanente de licitação e Julgamento, designada pelo decreto 
Municipal n° . 3 .876, de 16 de julho de 2019, torna público o edi-
tal de Concorrência Pública Nº . 0014/2019, para a Contratação de 
sociedade empresária especializada para a execução de obras de 
pavimentação asfáltica de vias – 2ª etapa – área 2, com forneci-
mento de materiais, na área urbana do Município de Montes Cla-
ros/MG . data/hora para entrega dos envelopes: até às 9h do dia 
21 de novembro de 2019 .
data/hora para abertura de sessão: às 9h30 do dia 21 de novembro 
de 2019 . local da realização da sessão: sala de licitações da Pre-
feitura Municipal de Montes Claros, localizada na avenida Cula 
Mangabeira, nº . 211, Centro, nesta cidade, CeP 39401-001 . local 
para consulta e fornecimento do edital: o edital estará disponível 
na íntegra, a partir de 16 de outubro de 2019, através do sítio ele-
trônico https://licitacoes .montesclaros .mg .gov .br/  .

Montes Claros/MG, 15 de outubro de 2019 .
Priscila Batista almeida

Presidente da Comissão Permanente de licitação e Julgamento
6 cm -15 1283169 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
extrato Nº 098/2019 - resultado de 

Pregão para registro de Preços
 o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Fede-
ral n .º 8 .666/93 e alterações, torna público o resultado Final do 
Processo Licitatório abaixo identificado: Pregão Eletrônico para 
registro de Preços Nº 0177/2019 . registro de preços para futura 
e eventual aquisição de insumos para bomba de insulina accu 
Check atendendo a demanda da secretaria de saúde do município 
de Montes Claros – MG, processo homologado em 07/10/2019, 
contratado: Biohosp Produtos Hospitalares s .a – r$ 16 .762,10 . 
Vigência: será de 12 (doze) meses a partir da assinatura da ata de 
registro de Preços . assinatura da ata de registro de Preços em 
07/10/2019 . a íntegra da ata de registro de Preços encontra-se 
disponível na página da Prefeitura Municipal de Montes Claros 
na Internet no endereço: https://licitacoes .montesclaros .mg .gov .
br/atas-de-registro-de-precos

Montes Claros (MG), 15 de outubro de 2019
Marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
4 cm -15 1282901 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
extrato Nº 097/2019 - resultado de 

Pregão para registro de Preços
 o Gestor de ata de registro de Preços na forma da lei Federal n .º 
8 .666/93 e alterações, torna público o resultado Final do Processo 
Licitatório abaixo identificado: Pregão Presencial para Registro 
de Preços Nº 0176/2019 . registro de preços para futura e eventual 
contratação de sociedade empresária para confecção e instalação 
de calhas e rufos atendendo a demanda da secretaria de saúde 
do município de Montes Claros – MG, processo homologado em 
09/10/2019, contratado: Jackson silva Ferreira 06462806605 – 
r$ 175 .000,00 . Vigência: será de 12 (doze) meses a partir da assi-
natura da ata de registro de Preços . assinatura da ata de registro 
de Preços em 10/10/2019 . a íntegra da ata de registro de Preços 
encontra-se disponível na página da Prefeitura Municipal de Mon-
tes Claros na Internet no endereço:https://licitacoes .montesclaros .
mg .gov .br/atas-de-registro-de-precos

Montes Claros (MG), 15 de outubro de 2019
Marlon Ferreira de souza

Gestor de ata de registro de Preço
4 cm -15 1282900 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTES CLAroS
aviso de licitação – NoVa daTa

Edital Retificado
Processo licitatório nº . 0538/2019

Concorrência Pública nº . 0013/2019
o Município de Montes Claros/MG, através da secretaria Muni-
cipal de Infraestrutura e Planejamento urbano e da Comissão 
Permanente de licitação e Julgamento, designada pelo decreto 
Municipal n° . 3 .876, de 16 de julho de 2019, torna público o edi-
tal Retificado de Concorrência Pública Nº. 0013/2019, para a 
Contratação de sociedade empresária especializada para a execu-
ção de obras de pavimentação asfáltica de vias – 2ª etapa – área 
1, com fornecimento de materiais, na área urbana do Município 
de Montes Claros/MG . data/hora para entrega dos envelopes: até 
às 9h do dia 20 de novembro de 2019 . data/hora para abertura de 
sessão: às 9h30 do dia 20 de novembro de 2019 . local da reali-
zação da sessão: sala de licitações da Prefeitura Municipal de 
Montes Claros, localizada na avenida Cula Mangabeira, nº . 211, 
Centro, nesta cidade, CeP 39401-001 . local para consulta e for-
necimento do edital: o edital estará disponível na íntegra, a partir 
de 16 de outubro de 2019, através do sítio eletrônico https://licita-
coes .montesclaros .mg .gov .br/  . 

Montes Claros/MG, 15 de outubro de 2019 .
Priscila Batista almeida

Presidente da Comissão Permanente de licitação e Julgamento
5 cm -15 1283164 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTE SiÃo/mG. 
aviso de licitação . abertura de PP 075/2019, PrC 156/19, tipo 
menor preço por item, para a aquisição de veículos, zero quilome-
tro, para as diretorias de educação e esportes e de saúde, far-se-á 
no dia 30/10/2019, às 10 horas . o edital em inteiro teor está à dis-
posição dos interessados no site oficial www.montesiao.mg.gov.br 
ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na rua Maurício Zucato, 
111, Monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 3465-4793 .

 PreFeITura MuNICIPal de MoNTe sIÃo/MG . aviso de 
licitação . abertura de PP 076/2019, PrC 157/19, registro de 
Preços 042/2019, tipo menor preço por item, para registo de pre-
ços para aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para as 
diretorias, far-se-á no dia 31/10/2019, às 10 horas . o edital em 
inteiro teor está à disposição dos interessados no site oficial www.
montesiao .mg .gov .br ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 horas, na 
rua Maurício Zucato, 111, Monte sião, CeP 37580-000 . Tel . (35) 
3465-4793 .

 PreFeITura MuNICIPal de MoNTe sIÃo/MG . aviso de 
licitação . abertura de CP 014/2019, PrC 155/19, do tipo menor 
preço empreitada global, para execução de obra Pública para 
Construção de um Campo de Futebol no Bairro Mococa para a 
diretoria de educação e esportes, dar-se-á no dia 19/11/2019, 
às 10 horas. O Edital em inteiro teor está disponível no site ofi-
cial www .montesiao .mg .gov .br ou de 2ª . a 6ª . Feira, das 10 às 16 
horas, na rua Maurício Zucato, 111, Monte sião, CeP 37580-000 . 
Tel . (35) 3465-4793 .

PreFeITura MuNICIPal de MoNTe sIÃo/MG - extratos 
Termos aditivos Ca, PrC 113/2019, PP 47/2019 . Contratante: 
PreFeITura MuNICIPal de MoNTe sIÃo . objeto For-
necimento de máquinas e equipamentos agrícolas para a dire-
toria de agricultura, Pecuária e Meio ambiente . Ca 206: aGJ 
CoMerCIo de MaQ . e IMPleM . aGrIC . lTda, valor: r$ 
23 .900,00, Ca 207: CoMerCIal lICITa lTda ePP, valor: r$ 
48 .100,00 e Ca 208: IMPleMeNTos BH MaQuINas aGrI-
Colas eIrelI, valor: r$ 12 .380,00 . dotações orçamenta-
rias: 0102062060600341249-449052 e 0102062060600341249-
449052 – Fichas: 257 e 258 . Prazo: 31/12/2019 - data da 
assinatura: 09/10/2019 . JosÉ PoCaI JÚNIor – Prefeito 
Municipal . 

8 cm -15 1283171 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE moNTEZumA-mG. 
Torna pública a realização da Tomada de Preços nº 002/2019 . 
oBJeTo: Contratação de empresa especializada em engenha-
ria para execução de obra de pavimentação de vias urbanas com 
blocos de concreto sextavado, conforme contrato de repasse nº 
866947/2018/MCIdades/CaIXa . abertura 31/10/2019 às 
08h00min . edital disponível no setor de licitações situado à Praça 
José Batista, 1 .000, Centro, Montezuma-MG . Informações atra-
vés do telefone: (38) 3825-1104, e-mail: licitação@montezuma .
mg .gov .br e no site: www .montezuma .mg .gov .br . 

Montezuma/MG, 15 de outubro de 2019 . 
dailton araújo Morais sá – Presidente da CPl .

3 cm -15 1283137 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE muTum
aVIso de susPeNsÃo do ProCesso lICITaTÓrIo 

N . 082/2019 – PreGÃo PreseNCIal N . 037/2019
o Município de Mutum, estado de Minas Gerais, torna pública 
a susPeNsÃo do Processo licitatório n . 082/2019 – Pregão 
Presencial n . 037/2019, cujo objeto é a aquisição de Caminhões 
sendo: Caminhão Implementado com Comboio de Lubrificação e 
abastecimento, Caminhão Implementado com Báscula de 6m3, 
Caminhão com Compactador de lixo capacidade 15m3, Cami-
nhão Implementado com Báscula capacidade mínima 12m3; 
Caminhão com carroceria de madeira para atender a secretaria 
Municipal de Transporte e obras Públicas . . alterado o edital, 
este será republicado na forma da lei, reabrindo-se o prazo para 
a formulação de propostas . Maiores informações serão prestadas 
no departamento de licitações, Praça Benedito Valadares, 178, 
Mutum, MG, CeP 36 .955-000, ou através do fone/fax (33) 3312-
1503 ou, ainda, através do e-mail: licitacao@mutum .mg .gov .br, 
no horário de 08 às 11 horas e de 13 às 17 horas . Mutum(MG), 
19 de fevereiro de 2018 . rosângela lamarca de oliveira Barce-
los (Pregoeira) .

4 cm -15 1282877 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NANuQuE/mG
aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo Nº 035/2019

a Prefeitura Municipal de Nanuque/MG torna público que rea-
lizará Pregão Presencialnº35/2019 - Tipomenor preço por lote, 
para registro de Preços para futura e eventual Contratação de 
empresa de engenharia elétrica para execução de extensão e 
Modoficação de Rede de Distribuição Elétrica Urbana, Rede de 
distribuição de áreas protegidas (rda) e rede secundária isolada 
(rsI) nos lotes relacionados na Planilha orçamentaria e Projetos 
anexos, para atender diversos Bairros e distrito de Vila Pereira . 
abertura será às 09:00h do dia 30/10/2019 . o edital poderá ser 
obtido na íntegra na Prefeitura de Nanuque ou através do site 
www .nanuque .mg .gov .br .

 Idaura Jane Gonçalves Borges/Pregoeira

 PreFeITura MuNICIPal de NaNuQue/MG
aVIso de lICITaçÃo - PreGÃo Nº 050/2019

 a Prefeitura Municipal de Nanuque/MG torna público que reali-
zará Pregão Presencial nº 050/2019 - Tipomenor preço por item, 
para registro de Preços para aquisição de Materiais de lim-
peza, utensílios domésticos e outros Materias de consumo para 
todas as secretarias do Municipio .abertura será às 09:00h do dia 
31/10/2019 . o edital poderá ser obtido na íntegra na Prefeitura de 
Nanuque ou através do site www .nanuque .mg .gov .br .

Idaura Jane Gonçalves Borges/Pregoeira
6 cm -14 1282626 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NEPomuCENo
Termo de adjudicação e Homologação . Processo licitatório nº 
076/2019 . Tomada de Preço nº 002/2019 . de acordo com a lei nº 
8 .666/93 e alterações posteriores e na forma do edital de licitação 
na modalidade Tomada de Preço 002/2019, Processo licitatório 
n° 076/2019 tendo por objeto Contratação de empresa capacitada 
em prestar serviços de engenharia para perfuração e construção de 
Poço artesiano, através do convênio nº 1471001384/2017, solici-
tado pela secretaria Municipal de agricultura, Pecuária e Meio 
ambiente, que fora julgado e assinado pela Comissão Permanente 
em ata qualificada, ADJUDICO E HOMOLOGO a prestação de 
serviço do objeto ora licitado à licitante Nicomáquinas reparo 
ltda, ao valor global de r$ 75 .847,62 (setenta e cinco mil oito-
centos e quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos) . Nepo-
muceno, 11/10/2019 . luiza Maria lima Menezes . Prefeita .

4 cm -15 1283008 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA LimA-mG
aVIso de erraTa

edital de Concorrência Pública: n° 17/2019
Processo administrativo nº 205/2019

 o Município de Nova lima torna público a alteração do edi-
tal de Concorrência Pública: n° 17/2019, Processo administrativo 
nº 205/2019, tendo como objeto a contratação de empresa para 
construção de Prédio Principal, Portaria e setor administrativo 
do Cento de Treinamento de Categorias de Base de Nova lima 
– rua Prof . Jason albergaria – 2050 – Honório Bicalho . a errata 
está disponível para ser retirada no site www .novalima .mg .gov .
br, em Portal da Transparência/Publicações . em razão da altera-
ção do edital, fica a abertura redesignada para o dia 18/11/2019 às 
09h30m . Nova lima, 15 de outubro de 2019 . eliana lúcia san-
tana – Presidente da CPl .

3 cm -15 1283081 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVA PorTEiriNHA
Torna público que será prorrogado o prazo para a realização da 
ToMada de Preços Nº . 06/2019, para o dia 01º de novembro 
de 2019, às 09:00 horas, na sede da Prefeitura Municipal, locali-
zada av . Tancredo Neves de almeida Neves, 260 – Centro, objeti-
vando a reTIFICaçÃo do edital para a Contratação de empresa 
para construção de academia de saúde conforme portaria n 4 .286, 
de 27 de dezembro de 2018, planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro, e demais documentos que compõe o projeto, O 
edital poderá ser solicitado pelo e-mail: licitacao@novaporteiri-
nha . mg .gov .br e no site: www .novaporteirinha .mg .gov .br Tele-
fax: (38) 3834-1748 .

Fábio almeida alves – Presidente da CPl .
3 cm -15 1282939 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo CruZEiro/mG
 - aVIso de lICITaçÃo – Tomada de preços nº 06/2019 . o 
município de Novo Cruzeiro – MG torna público a realização 
da TP nº 06/2019 no dia 04/11/2019 às 09h00min . objeto: con-
tratação de empresa para prestação de serviços de execução de 
obras de pavimentação de vias publicas no município de Novo 
Cruzeiro . Integra do edital e demais informações atinentes ao cer-
tame encontram-se à disposição dos interessados na divisão de 
licitação situada na av . Júlio Campos, 172, Centro nos dias úteis 
no horário de 07 às 12 horas, através do telefone 33 3533-1200 e 
e-mail: e e-mail: licitacao@novocruzeiro .mg .gov .br e pelo site: 
www .novocruzeiro .mg .gov .br/licitaçoes . Juliano augusto Guedes 
– Pregoeiro

3 cm -14 1282697 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE NoVo CruZEiro/mG
- aVIso de lICITaçÃo – Pregão Presencial nº (s) 46/2019 . 
o município de Novo Cruzeiro – MG torna público a realização 
do Pregão Presencialnº 46/2019 no dia 30/10/2019 às 09 horas . 
objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
materiais para laboratório . Integra do edital e demais informações 
atinentes ao certame encontram-se à disposição dos interessados 
na divisão de licitação situada na av . Júlio Campos, 172, Centro 
nos dias úteis no horário de 07 às 12 horas, através do telefone 
33 3533-1200 e e-mail: licitacoesnc@yahoo .com; http://novocru-
zeiro .mg .gov .br/site/; Juliano augusto Guedes – Pregoeiro

3 cm -15 1282870 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:
Convocação . atendendo ao edital 001/18, do Concurso Público 
da Prefeitura Municipal de Pará de Minas-MG, cujo resultado 
foi homologado pelo decreto nº 10 .590/2018, convocamos os 
candidatos abaixo para comparecerem no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar da publicação desta convocação, na Praça afonso 
Pena, 30, Centro, 2º andar do prédio sede da Prefeitura de Pará de 
Minas-MG, de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 16:00h, para apre-
sentação dos documentos e exames médicos solicitados no ato da 
assinatura do termo de convocação . o não comparecimento do 
candidato no prazo previsto acarretará na sua eliminação do Con-
curso . Pará de Minas, 16 de outubro de 2019 . Marcos eugênio 
sanches Martins . secretário Municipal de Gestão Pública .

Inscrição Nome do Candidato Cargo
02319001 Patrícia Henriques Campos servente escolar

02336989 regiane antônia Vieira da 
silva auxiliar de serviços Gerais

02305324 letícia de oliveira silva Professor auxiliar de educa-
ção Básica

02330211 Cristina de Carvalho dutra servente escolar

5 cm -15 1283167 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PArá DE miNAS-mG:
Convocação . atendendo ao edital 001/18, do Concurso Público 
da Prefeitura Municipal de Pará de Minas-MG, cujo resultado 
foi homologado pelo decreto nº 10 .590/2018, convocamos os 
candidatos abaixo para comparecerem no prazo de 03 (três) dias 
úteis, a contar da publicação desta convocação, na Praça afonso 
Pena, 30, Centro, 2º andar do prédio sede da Prefeitura de Pará de 
Minas-MG, de 8:30 às 11:00h e de 14:00 às 16:00h, para tomarem 
conhecimento da relação dos documentos necessários à posse . 
Pará de Minas, 16 de outubro de 2019 . Marcos eugênio sanches 
Martins . secretário Municipal de Gestão Pública .

Inscrição Nome do Candidato Cargo

02330970 luis Felipe Gonçalves 
Cardoso auxiliar de serviços Gerais

02337452 Mayra Patricia Campos Fiscal de Obras e Edificações

4 cm -15 1283165 - 1

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG 
–aVIso de susPeNçÃo - PreGÃo eleTrÔNICo Nº . 
86//2019 –ProC 216/2019 - o Município de Patos de Minas/MG, 
atendendo ao interesse público, o conteúdo dos questionamentos 
e impugnação recebidos, a análise a ser elaborada pela Comissão 
técnica responsável e Procuradoria Geral do Município e a eficá-
cia deste Pregão eletrônico nº 86/2019 - aquisição de aparelho de 
ultrassom para utilização nos atendimentos da clínica de especia-
lidades médicas, proposta Nº 13918 .415000/1180-02 Ministério 
da saúde, resolve adiar “sine die” a data de abertura deste cer-
tame . Tão logo o órgão citado enviar as informações necessárias 
acerca dos questionamentos, será marcada nova data para aber-
tura do certame . Patos de Minas, 15 de outubro de 2019 – denise 
Maria da Fonseca – secretária Municipal de saúde .

3 cm -15 1282990 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG - 
aVIso de edITal - a Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 
Minas Gerais, publica edital 05/2019 do Processo seletivo simpli-
ficado destinado a seleção de candidatos para cadastro de reserva 
dos cargos de auxiliar de serviços para a área rural, Motorista de 
Veículo leve I, rondante para contratação temporária para atuar 
no quadro da Prefeitura Municipal de Patos de Minas MG . edital 
será publicado no dia 14 de outubro de 2019 . as inscrições serão 
realizadas online através do endereço eletrônico http://patosdemi-
nas .mg .gov .br/processosseletivos/ no período de 17 de outubro de 
2019 a 29 de outubro de 2019 . os interessados deverão acessar o 
edital no site da prefeitura www .patosdeminas .mg .gov .br . o resul-
tado final será válido por dois anos a partir da data de homologa-
ção do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período. 
Patos de Minas, 14 de outubro de 2019 . Fabiana Ferreira dos san-
tos . secretária Municipal de educação . Fone:(34) 3822-9672 .

4 cm -14 1282791 - 1

 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE PAToS DE miNAS/mG - 
aVIso de edITal - a Prefeitura Municipal de Patos de Minas, 
Minas Gerais, publica edital 04/2019 do Processo seletivo simpli-
ficado destinado a seleção de candidatos para cadastro de reserva 
dos cargos de educador Infantil, Professor de educação Básica 
- PeB educação Infantil e anos Iniciais do ensino Fundamental, 
T .N .s .I/ Nutricionista, para contratação temporária para atuar na 
rede municipal de Patos de Minas MG . edital será publicado no 
dia 14 de outubro de 2019 . as inscrições serão realizadas online 
através do endereço eletrônico http://patosdeminas .mg .gov .br/
processosseletivos/ no período de 17 de outubro de 2019 a 29 de 
outubro de 2019 . os interessados deverão acessar o edital no site 
da prefeitura www.patosdeminas.mg.gov.br. O resultado final será 
válido por dois anos a partir da data de homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período. Patos de Minas, 
14 de outubro de 2019 . Fabiana Ferreira dos santos . secretária 
Municipal de educação . Fone:(34) 3822-9672 .

 PreFeITura de Patos de Minas/MG - aVIso de edITal - a 
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, Minas Gerais, publica 
Edital 05/2019 do Processo Seletivo Simplificado destinado a sele-
ção de candidatos para cadastro de reserva dos cargos de auxiliar 
de serviços para a área rural, Motorista de Veículo leve I, ron-
dante para contratação temporária para atuar no quadro da Prefei-
tura Municipal de Patos de Minas MG . edital será publicado no 
dia 14 de outubro de 2019 . as inscrições serão realizadas online 
através do endereço eletrônico http://patosdeminas .mg .gov .br/
processosseletivos/ no período de 17 de outubro de 2019 a 29 de 
outubro de 2019 . os interessados deverão acessar o edital no site 
da prefeitura www.patosdeminas.mg.gov.br. O resultado final será 
válido por dois anos a partir da data de homologação do resultado 
final, podendo ser prorrogado por igual período. Patos de Minas, 
14 de outubro de 2019 . Fabiana Ferreira dos santos . secretária 
Municipal de educação . Fone:(34) 3822-9672 .

7 cm -14 1282792 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320191015191609026.


