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Expediente
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 166_2020 –
Objeto: Registro de preços para aquisição de Kits de Material Escolar para serem
distribuídos para os alunos da Rede Municipal de Educação, em atendimento à Lei 7537
de 01/11/2017, que cria o Projeto “Educação Inteligente”, em favor dos licitantes:
TEREZA MARSCHAL MARTINS EIRELI para os itens 01, 02, 04 e 05 com o valor
total de R$ 203.691,75 (duzentos e três mil, seiscentos e noventa e um reais e setenta e
cinco centavos) e LAVINIA FRANCESCA DA SILVA para os itens 03 e 06 com o
valor total de R$ 70.549,05 (setenta mil e quinhentos e quarenta e nove reais e cinco
centavos). Maiores informações disponíveis nos sites: www.patosdeminas.mg.gov.br e
www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 02 de fevereiro de 2021. Ana Paula Lara de
Vasconcelos Ramos – Secretária Municipal de Administração.

Os candidatos deverão: usar máscara, manter o distanciamento social e trazer uma
caneta azul para assinatura. Somente será permitido a entrada dos candidatos
convocados de acordo com a lista de classificação. Haverá limite para entrada de
pessoas no prédio.
Patos de Minas, 02 de fevereiro de 2021.
Profa. Me. Fabiana Ferreira dos Santos
Secretária Municipal de Educação

Secretaria Municipal de Saúde
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 130/2020 – Aviso de Registro de Preços - O Município
de Patos de Minas torna público que os preços da Ata de Registro de Preços nº 286/2020
referente ao Pregão Eletrônico nº 130/2020 cujo objeto é o registro de preços para
aquisições de materiais de combate a incêndio com entregas parceladas encontram-se
no site oficial do Município:www.transparencia.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes.
Patos de Minas 02 de fevereiro de 2021. Ronaldo Gonçalves de Deus Junior –
Presidente Comissão Gerenciamento/Atualização Atas de Registros de Preços.

Secretaria Municipal de Educação
Expediente

Expediente
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 175/2020 –
Proc. nº 309/2020 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de
material médico hospitalar para utilização no enfrentamento à pandemia da covid-19 em
favor do licitante: GASOMEX COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
ELETRÔNICOS LTDA para os lotes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 com o valor total de
R$ 13.690,00 (treze mil e seiscentos e noventa 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/
consultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 02 de
fevereiro de 2021. Ana Carolina Magalhães Caixeta - Secretária Municipal de Saúde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 04/2021
A Secretaria Municipal de Educação convoca candidatos interessados em vagas de
contrato de Auxiliar de Serviços para reunião na SEMED, localizada na Av. Getúlio
Vargas, 245, Centro, conforme cronograma abaixo.
O recrutamento de pessoal a ser contratado será feito através das listas de candidatos
classificados nos processos seletivos em vigor. Os procedimentos de contratação irão
obedecer a Instrução nº 01/2021.
No ato da chamada para os cargos aos quais os candidatos concorrem, os interessados
deverão se fazer presentes, tendo em vista local e horário pré-determinados.
Solicita-se que os candidatos cheguem à Secretaria Municipal de Educação com 10
minutos de antecedência, de acordo com o horário marcado no edital.
Os candidatos interessados nas vagas de contrato deverão apresentar documento de
identificação e documentos originais que comprovem a escolaridade para o cargo
pretendido (diploma, certificado ou declaração acompanhada de histórico escolar).
A Secretaria Municipal de Educação entenderá que candidatos não presentes ou não
representados por procuradores não se interessam pelo cargo divulgado no edital.
Ressalta-se que o candidato que não participar da convocação poderá concorrer
normalmente em outros editais.
CRONOGRAMA DE CONTRATAÇÃO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO – Homologo o Pregão Eletrônico nº 178/2020 –
Proc. nº 315/2020 cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de
suplementos alimentares para cumprimento de mandados judicias em favor dos
licitantes: COMERCIAL OTTO EIRELI para o lote 2 com o valor total de R$
109.780,00 (cento e nove mil e setecentos e oitenta reais) e ROSILENE VIEIRA
LOPES para o lote 1 com valor total de R$ 14.111,20 (quatorze mil e cento e onze reais
e vinte centavos). 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/
consultarLicitacao.xhtml?tipo=int e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 02 de
fevereiro 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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