DOM.PATOSDEMINAS.MG.GOV.BR

ANO II – Nº 372

SUMÁRIO
Secretaria Municipal de Administração ……………………....…….…… 01
Secretaria Municipal de Educação ………………………….…….......… 01
Secretaria Municipal de Saúde …………………………………..….…... 02

DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Secretaria Municipal de Administração

PATOS DE MINAS, SEGUNDA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2021
A Gerência de Pessoal deverá enviar o link por e-mail e fazer reuniões on-line com a
participação dos classificados para escolha do local de trabalho até 60 (sessenta) horas
após o horário de término do envio do e-mail pelos candidatos, excluindo dessa
contagem os dias que não houver expediente na SEMED.
A Gerência de Pessoal enviará e-mail ao candidato selecionado, agendando dia e horário
para o comparecimento à SEMED, munido dos documentos determinados no edital,
original e cópia, nos termos da legislação vigente.
Após a conferência da documentação solicitada no edital de convocação, estando
correta, será solicitado que o candidato providencie a documentação exigida para
admissão na Prefeitura Municipal de Patos de Minas.
Caso o candidato não apresente os documentos solicitados no prazo determinado, será
excluído do respectivo processo de convocação.

Expediente

Se o candidato desistir do exercício da função ou não apresentar documentação, o local
de trabalho escolhido por ele será oferecido, através de nova reunião on-line, aos
candidatos que apresentaram a documentação completa no edital de convocação.

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 46/2021 - Objeto: Registro de
preços para a aquisição de descartáveis, tipo menor preço por item/lote. Limite de
Acolhimento das Propostas: Dia 03/05/2021 às 07:59 (sete horas e cinquenta e nove
minutos); Início da Sessão de Disputa de Preços: 03/05/2021 às 08:00 (oito horas).
Local: www.licitanet.com.br. Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF). O Edital completo encontra-se disponível nos sites:
http://www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/paginas/publico/lei12527/licitacoes/c
onsultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Maiores informações, junto à
Prefeitura Municipal de Patos de Minas, situada na Rua Dr. José Olympio de Melo, 151
– Bairro Eldorado. Fones: (34) 3822-9642 / 9607.

O candidato que não apresentar a documentação para admissão no prazo determinado,
ou desistir do exercício da função, após escolher o local de trabalho na reunião on-line,
ficará impedido de assumir contrato na Rede Municipal de Ensino, pelo prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de desistência.

Secretaria Municipal de Educação
Expediente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 09/2021
O Município de Patos de Minas, através do Prefeito Municipal TORNA PÚBLICO que
estará aberto o Edital de Convocação 09/2021.
O recrutamento de pessoal a ser contratado será feito através das listas de candidatos
classificados no processo seletivo Edital 08/2018, conforme cronograma anexo. Os
procedimentos de contratação irão obedecer a Instrução nº 01/2021 e 03/2021.
A contratação por meio digital será processada pela Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) nos dias, horários determinados no cronograma, observando a ordem de
classificação final dos candidatos no Processo Seletivo.
O candidato interessado deverá enviar e-mail único, digitando no assunto “Contratação
para o cargo de (mencionar o cargo pleiteado)” e no corpo do e-mail as informações
conforme o modelo:
Edital de convocação nº:
Nome do candidato:
Telefone:
Processo seletivo nº:
Classificação (ampla concorrência) nº:
Classificação (cota) nº:
Cargo pleiteado:
O candidato interessado deverá enviar em anexo ao e-mail, em arquivo único, em
formato PDF, os documentos exigidos no processo seletivo Edital 08/2018. Todos
digitalizados de forma legível, sem cortes, sem rasuras, frente e verso de forma
sequencial. São os seguintes documentos:
1 - Carteira de identidade (RG) e CPF;
2 - Diploma de curso de graduação, devidamente registrado pelo MEC, ou declaração
de conclusão de curso, ambos acompanhados de histórico escolar;
3 - Certificações de títulos de Pós-Graduação, Mestrado, Doutorado, na área da
educação (Certificados, Diplomas, Declarações), que comprovam a pontuação no
processo seletivo 08/2018;
A Secretaria Municipal de Educação através da Gerência de Pessoal deverá classificar
os candidatos que enviaram e-mail conforme listagem do processo seletivo Edital
08/2018, observando o cargo.
Pela ordem crescente da classificação deverá ser feita conferência dos documentos,
enviados por e-mail, dos candidatos classificados de acordo com o número de contratos
existentes para o cargo pleiteado.

Os candidatos poderão enviar a desistência do exercício da função por e-mail.
O candidato que optar pelas vagas reservadas cotas raciais assinará declaração na
ocasião de sua admissão junto à Prefeitura Municipal de Patos de Minas, quando poderá
ser verificada a condição de enquadramento do candidato, conforme normativa do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre
procedimentos para esse fim.
Apenas serão selecionados os candidatos classificados no processo seletivo Edital
08/2018 que enviarem o e-mail, conforme previsto neste edital.
Ressalta-se, que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer
normalmente em outros editais.
Informamos que não será feito o pagamento de incentivo por titulação e de incentivo à
docência aos contratados, de acordo com ofício nº 567 de 11 de dezembro de 2018 da
Secretaria Municipal de Governo.
Para garantir a transparência e publicidade do processo de contratação, caberá à
Gerência de Pessoal publicar no Diário Oficial do Município a classificação de todos os
participantes e os nomes dos servidores contratados.
Patos de Minas, 16 de abril de 2021.
Profª. Sônia Maria da Silveira
Secretária Municipal de Educação
CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO
CARGO

PÚBLICO-ALVO/DESCRIÇÃO
Classificados do 1º ao 60º lugar no Processo Seletivo nº 08/2018 da
ampla concorrência e que autodeclararam negros (cotas).
Enviar e-mail para semedpessoal@patosdeminas.mg.gov.br
PEB Dia: 20/04/2021 até às 23h59min
Ciências
Os candidatos deverão acompanhar pelo e-mail o envio do link, a
data e o horário da reunião on-line para escolha do local de trabalho.
Os candidatos deverão acessar o link com 10 minutos de
antecedência.
Quantidade de contratos de PEB Ciências:
- 01 da lista de ampla concorrência e 01 da lista de cota
Horário de trabalho: manhã/tarde
Locais:
- E. M. Abdias Caldeira Brant (Alagoas) e E. M. Maria Inêz R. (bairro Ipanema)
- E. M. Cônego Getúlio (Pilar) e E. M. João Gualberto (Curraleiro)
Classificados do 1º ao 40º lugar no Processo Seletivo nº 08/2018 da
ampla concorrência e que autodeclararam negros (cotas).
Enviar e-mail para semedpessoal@patosdeminas.mg.gov.br
PEB Dia: 20/04/2021 até às 23h59min
História
Os candidatos deverão acompanhar pelo e-mail o envio do link, a
data e o horário da reunião on-line para escolha do local de trabalho.
Os candidatos deverão acessar o link com 10 minutos de
antecedência.
Quantidade de contratos de PEB História:
- 01 da lista de ampla concorrência e 01 da lista de cota
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Horário de trabalho: manhã/tarde
Locais:
- E. M. Major Augusto Porto (Areado) e E. M. Delfim Moreira (Lanhosos)
- E. M. Maria Inez R. Q. Rodrigues (bairro Ipanema)
Classificados do 1º ao 30º lugar no Processo Seletivo nº 08/2018 da
ampla concorrência e que autodeclararam negros (cotas).
PEB Geografia

Enviar e-mail para semedpessoal@patosdeminas.mg.gov.br
Dia: 22/04/2021 até às 23h59min
Os candidatos deverão acompanhar pelo e-mail o envio do link, a
data e o horário da reunião on-line para escolha do local de trabalho.
Os candidatos deverão acessar o link com 10 minutos de
antecedência.

Quantidade de contratos de PEB Geografia:
- 01 para lista de cota ou ampla concorrência
Horário de trabalho: manhã/tarde
Locais:
- E. M. Pref. Jacques Correa da Costa (bairro Lagoinha) até 30/04/2021
Classificados do 1º ao 125º lugar no Processo Seletivo nº 08/2018 da
ampla concorrência.
Enviar e-mail para semedpessoal@patosdeminas.mg.gov.br
Secretário Dia: 22/04/2021 até às 23h59min
Escolar
Os candidatos deverão acompanhar pelo e-mail o envio do link, a
data e o horário da reunião on-line para escolha do local de trabalho.
Os candidatos deverão acessar o link com 10 minutos de
antecedência.
Quantidade de contratos de Secretário Escolar:
- 01 da lista de ampla concorrência
Horário de trabalho: manhã/tarde
Local: E. M. Pref. Jacques Correa da Costa (bairro Lagoinha)

Secretaria Municipal de Saúde
Expediente
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 142/2020 – Atualização de Registro de Preços - O
Município de Patos de Minas torna público que os preços das Atas de Registro de Preços
nº 287/2020, 288/2020 e 289/2020 referente ao pregão eletrônico nº 142/2020 cujo
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de suplementos alimentares
para cumprimento de Mandados Judiciais e Câmara Técnica, foram atualizados e
verificados com o preço da dinâmica de mercado. Demais informações encontram-se no
site oficial do município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de
Minas 16 de abril 2021. Marília Therezinha Ferreira – Presidente da Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços da SMS.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°007/2021 PROC.064/2021. Considerando as
informações constantes no presente processo e parecer favorável da Advocacia Geral do
Município (AGM), ratifico o parecer jurídico e reconheço no presente caso a
inexigibilidade de licitação nº 07/2021 para aquisição de material médico hospitalar para
consumo no enfrentamento à COVID-19. Patos de Minas 15 de abril de 2021. Ana
Carolina Magalhães Caixeta- Secretária Municipal de Saúde.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 026/2021 – Proc. nº
036/2021 cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS, em favor dos
licitantes: CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA para os lotes 1 - 14 - 33 - 39 - 46 com o valor total de R$
R$125.580,60 (cento e vinte cinco mil e quinhentos e oitenta reais e sessenta centavos);
WESI COMERCIAL LTDA EPP para o lote 2 com valor total de R$ R$3.290,00 (três
mil e duzentos e noventa reais); F V P COELHO para os lotes 3 - 24 - 27 - 31 com valor
total de R$ R$44.532,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos e trinta dois reais); MAT
MED HOSPITALAR LTDA para os lotes 4 - 5 - 15 com o valor total R$33.360,00
(trinta e três mil e trezentos e sessenta reais); HIGOR SILVA CANEDO para os lotes 6 7 - 8 - 18 - 29 - 30 - 45 - 47 - 49 com o valor total R$175.862,50 (cento e setenta e cinco
mil e oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos); ROSILENE VIEIRA
LOPES para os lotes 9 - 13 - 23 - 36 - 44 - 48 com o valor total R$53.496,125
(cinquenta e três mil e quatrocentos e noventa e seis reais e cento e vinte cinco
milésimos de centavos); ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA para os lotes 11 - 20 21 - 22 com o valor total R$76.576,00 (setenta e seis mil e quinhentos e setenta e seis
reais); NK MATERIAIS HOSPITALARES LTDA para os lotes 19 - 25 - 26 – 35 com o
valor total R$76.514,00 (setenta e seis mil e quinhentos e quatorze reais). Homologo o
processo em referência para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Ciência aos
interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. Os valores unitários
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registrados estão no termo de homologação disponível nos sites
http://187.72.229.145:8444/transparencia/paginas/publico/lei12527/licitacoes/cons
ultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 16 de abril
de 2021. Ana Carolina Magalhães Caixeta - Secretária Municipal de Saúde.
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 033/2021 –
Proc. nº 046/2021 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual
aquisição de rouparia hospitalar e jalecos para utilização nos diversos setores da
secretaria municipal de saúde, em favor dos licitantes: UNIFORMES DIAS
EIRELI para os lotes 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11e 14 com o valor total de R$ 46.287,20
(quarenta e seis mil e duzentos e oitenta e sete reais e vinte centavos); ELO
TEXTIL LTDA para os lotes 4, 8, 9, 15, 16, 17 e 18 com valor total de R$
14.334,00 (quatorze mil e trezentos e trinta e quatro reais) e LEONARDO
OLIVEIRA RABELO para os lotes 12 e 13 com valor total de R$ 19.404,00
(dezenove mil quatrocentos e quatro reais). Homologo o processo em referência
para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Ciência aos interessados,
observadas as prescrições legais pertinentes. Os valores unitários registrados estão
no
termo
de
homologação
disponível
nos
sites
http://187.72.229.145:8444/transparencia/paginas/publico/lei12527/licitacoes/cons
ultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 15 de abril
de 2021. Ana Carolina Magalhães Caixeta - Secretária Municipal de Saúde.

CONTEÚDO
O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos
Públicos, Entidades e, demais interessados. Qualquer dúvida ou solicitação de
errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor. Para informações
sobre como contatar o órgão emissor, telefone: (034) 3822-9680 – Diretoria de
Comunicação Social.
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Bairro Eldorado – Patos de
Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

LUÍS EDUARDO FALCÃO FERREIRA
Prefeito Municipal
CAROLINA FILARDI TAFURI
MÁRCIA CHRISTINA DE S. O.
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Diagramação

Órgão Oficial do Município de Patos de Minas, criado pela Lei n.º 7.687 de 28
de novembro de 2018 e regulamentado pelo Decreto Municipal n.º 4.703, de 03
de outubro de 2019.

