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DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Secretaria Municipal de Administração
Expediente

PATOS DE MINAS, QUINTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2021
Art. 1º Retomar, a partir de 1 de julho de 2021, a rotina de bloqueio dos créditos,
suspensão e cessação dos benefícios por falta de realização da comprovação de vida
anual aos beneficiários residentes no Brasil.
§1º A comprovação de vida anual dos beneficiários poderá ser realizada de forma virtual
através de chamada de vídeo, pelo aplicativo de WhatsApp, sem prejuízo da
possibilidade de ser realizada pessoalmente.
Art. 2º Retomar o atendimento presencial para entrega de contracheque, margem
salarial, simulação de aposentadoria e informe de rendimentos para declaração de
imposto de renda.
Art. 3º As demais comprovações de vida anual e determinações segue nos termos do
Decreto nº 4.360, de 6 de outubro de 2017.
Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Patos de Minas, 01 de julho de 2021.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2020 – Aviso de Registro de Preços - O Município de
Patos de Minas, torna público que o preço da Ata de Registro de Preços nº 254/2020
referente ao Pregão Eletrônico nº 111/2020 cujo objeto é o registro de preços para
aquisição parcelada de emulsão asfáltica rc-1c-e em atendimento as necessidades do
município
de
Patos
de
Minas
encontra-se
no
site
oficial
do
Município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas 30 de
junho de 2021. Ronaldo Gonçalves de Deus Junior – Presidente Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 114/2020 – Aviso de Registro de Preços - O Município de
Patos de Minas torna público que os preços da Ata de Registro de Preços nº 255/2020 e
256/2020 referente ao Pregão Eletrônico nº 114/2020 cujo objeto é o registro de preços
para aquisição parceladas de gêneros alimentícios (arroz, feijão, macarrão e creme de
milho) destinados ao atendimento dos alunos da rede municipal de ensino (educação
infantil e ensino fundamental) e demais secretarias do município de Patos de Minas,
encontra-se
no
site
oficial
do
Município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes. Patos de Minas 30 de
junho de 2021. Ronaldo Gonçalves de Deus Junior – Presidente Comissão
Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.

CARLOS ANDRÉ RODRIGUES
Superintendente do IPREM

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.

DIÁRIO OFICIAL DE
PATOS DE MINAS
Endereço: Rua Doutor José
Olympio de Mello, 151 – Bairro
Eldorado – Patos de Minas/MG.
Telefone: (34) 3822-9680.

Secretaria Municipal de Saúde
Expediente

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

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 069/2021 – Proc. nº
111/2021 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de
microchips e aplicadores, dispositivos esses que serão utilizados para registro e
identificação dos animais domésticos, em favor do licitante: ANIMALLTAG
SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO ANIMAL LTDA para os lotes 1 - 2 com o valor
total de R$ 60.250,00 (sessenta mil e duzentos e cinquenta 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/consultar
Licitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 30 de junho de 2021.
Ana Carolina Magalhães Caixeta - Secretária Municipal de Saúde.

Atos Oficiais – IPREM
Expediente
PORTARIA/IPREM Nº 884 DE 01 DE JULHO DE 2021
Dispõe sobre a retomada do bloqueio dos créditos dos benefícios por falta de realização
da comprovação de vida.
O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
PATOS DE MINAS - IPREM, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 3º da Lei
nº 4.817 de 13 de janeiro de 2000, RESOLVE:
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