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Ressaquinha

Prefeitura Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO

processo licitatório nº 068/2021. pregão eletrônico nº: 003/2021. 
registro de preços 013/2021. obj: contratação de Micro empresa, 
empresa e pequeno porte, ou equiparadas para o registro de preços 
para a futura e eventual aquisição de epi’s (álcool, Máscaras, Luvas, 
Avental) e entre outros, para os diversos Departamentos do Municí-
pio de ressaquinha. cadastramento das propostas: até 12/08/21 às 
08h00min. sessão: 12/08/21 às 09h00min. info. das 12 às 17h pelo 
email: licitacao@ressaquinha.mg.gov.br e tel. (32)3341-1259.

2 cm -30 1512544 - 1

Ribeirão das Neves

Prefeitura Municipal
PREGÃO ELETRÔNICO78/2021

 torna público para conhecimento dos interessados, que encontra-se dis-
ponível no site www.ribeiraodasneves.mg.gov.br/licitacoes, o edital do 
pregão eletrônico nº 78/2021 – processo nº 120/2021. objeto: Aqui-
sição de produtos de Lavanderia com fornecimento de dosadores em 
regime de comodato. o pregão será executado através do site www.
bll.org.br no dia 23/08/2021 as 09:00 hs. Tarcísio França santos / pre-
sidente da cpL.

2 cm -30 1512526 - 1

CONCORRÊNCIA 080/2021
torna público que se encontra disponível no site www.ribeiraodasneves.
mg.gov.br, o edital de concorrência 080/2021, cont. de emp. de enge-
nharia esp. em planej. de trans. para acompanhamento, desenv., implant. 
e apoio à pMrneves, na operação do sist. de avaliação permanente 
do serv. de transporte concedido, dos cont de concessão nº 064/2016 e 
065/2016. A data para realização de sessão será dia 20/09/2021 as 09:00 
hrs. Alex de Almeida Ferreira silva /presidente da cpL.

2 cm -30 1512470 - 1

Sabará

Prefeitura Municipal
 EXTRATOS: 4º ADITIVO Nº 227/2018

Caixa Beneficente dos Trabalhadores Metalúrgicos de Sabará.Objeto: 
Prorrogação de serviço funerários, a fim de atender as famílias em vul-
nerabilidade social deste Município, assistidas pela secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento social, e a emissão de guias de sepulta-
mento, pi-1597/2018. Valor: r$316.575,00. prazo:22/08/2022. Data: 
28/07/2021; 3º aditivo nº 131/2019–prestar service serviços Ltda. 
objeto: prorrogação serviços de terceirização de mão de obra exclu-
siva, sem equipamentos, à secretaria Municipal de saúde, bem como 
reajustar o valor do contrato no percentual de 23,138350% con-
forme percentual acordado entre as partes, com base de referência 
o iGpM, pi-1345/2019. Valor: r$1.416.162,48. prazo:05/06/2022. 
Data: 04/06/2021; 3º aditivo nº 182/2019–seleta comércio de car-
nes eireli.objeto: prorrogação de aquisição de gêneros alimentícios 
da alimentação escolar–carnes, bem como reestabelecer reequilíbrio 
financeiro dos itens 1 (70,58824%), 2 (63,32945%), 3 (70,71730%) e 
4 (69,49153%), à secretaria Municipal de educação, pe-1730/2021. 
Valor: r$410.397,02. prazo: 08/08/2022. Data: 20/07/2021; 1º adi-
tivo nº 225/2020–rMV eventos e serviços Ltda–Me. objeto: pror-
rogação serviços locação de tendas, barracas, grades e instalações 
de placas de fechamento em chapa, à secretaria Municipal de cul-
tura, pi-3923/2019. prazo:30/07/2022. Data:21/07/2021; 1º aditivo 
nº 029/2021–construtora Mega Ltda–epp.objeto: Acréscimo de 
48,67623451% do valor da reforma de imóvel, na rua elói Mendes, 
nº 340, Bairro Alvorada, sabará/MG, às secretarias Municipais de 
obras e saúde, pi-1648/2020. Valor: r$30.804,02. Data: 21/07/2021; 
1º aditivo nº 159/2021–continental representação de Maquinas Ltda–
EPP.Objeto: Reequilíbrio financeiro de 16,560569%, sobre a aquisi-
ção de 02 veículos automotores tipo pick up cabine dupla, à secre-
taria Municipal de Administração, pi-173/2021. Valor: r$26.000,00. 
Data: 28/07/2021; 1° aditivo nº 175/2021–santa casa de Misericórdia 
de sabará. objeto: prorrogação para execução de atividades e serviços 
do SUS, as internações decorrência das medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 
do novo coronavírus, coViD-19 à secretaria Municipal de saúde, 
pi-530/2021. prazo:31/12/2021.Valor:r$400.000,00. Data:30/06/2021; 
1º aditivo nº 178/2021–soma e engenharia eireli-Me.objeto: Acrés-
cimo de 38,93428037% do valor da execução de reforma no cen-
tro de educação infantil nancy Goddard Borges, rua Tiradentes, nº 
179, bairro itacolomi, General carneiro, sabará/MG, às secretarias 
Municipais de obras e educação, pi-236/2021. Valor:r$126.552,53. 
Data:21/07/2021; 1º aditivo aos contratos: n.º 181/2021-Allyson Fer-
nandes de souza–Me, Valor:r$30.804,02; n.º 182/2021–Manoel san-
tos silva–Me, Valor:r$30.804,02. objeto: Acréscimo de 25% ao valor 
de serviços de capina e limpeza manual de passeios públicos e pintura 
de meio fio com cal, à Secretaria Municipal de Obras, PI-090/2021. 
Data:20/07/2021. Wander José Goddard Borges – prefeito.

10 cm -30 1512768 - 1

RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃO Nº 033/2021. 

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições e 
com fundamento no Artigo 25, inciso i, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, ratifica e convalida a Inexigibilidade de Licitação nº 033/2021, 
conforme parecer Jurídico e conferência da controladoria Geral, pro-
cesso interno nº 1429/2021, cujo objeto é aquisição de livros didáticos 
para a educação de Jovens e Adultos, junto à empresa clássica Distri-
buidora de Livros Ltda, no valor total de r$ 91.747,20, à secretaria 
Municipal de educação. Hélio césar rodrigues de resende - secretário 
Municipal de Administração. 

3 cm -30 1512629 - 1

EXTRATOS CONTRATOS: Nº268/2021
Welber pinheiro-Me. objeto: Manutenção preventiva semestral e corre-
tiva, com eventual fornecimento e substituição de peças nos bebedouros 
e purificadores de água instalados nas diversas secretarias Municipais, 
pi-1155/2021. Valor:r$7.434,00. prazo:12meses. Data:20/07/2021; 
n.º 272/2021 –Distribuidora de produtos G.c.r. eireli–Me. objeto: 
Aquisição de lixeiras, à secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
pi-1171/2021. prazo:12Meses. Valor:r$83.000,00. Data:21/07/2021; 
n.º 274/2021 – conservasolo engenharia de projetos e consultoria Téc-
nica Ltda. objeto: contenção da rua embaúba, Bairro cabral, sabará/
MG, à secretaria Municipal de obras, pi-782/2021. prazo:15Meses. 
Valor: r$1.659.806,72. Data:23/07/2021; nº 275/2021 – empresa 
Brasileira de correios e Telégrafos. objeto: prestação de serviços pos-
tais, para atender as necessidades das Gerência de Trânsito da secre-
taria Municipal de Defesa social, pi-1190/2021. Valor:r$30.000,00 
prazo:12Meses. Data: 27/07/2021. Wander José Goddard Borges 
– prefeito.

4 cm -30 1512769 - 1

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – 
EDITAL DE LICITAÇÃO, NA MODALIDADE 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 064/2021, 
processo interno n.º 945/2021, objeto: promover registro de preços, 
consignado em ata, para eventual e futura aquisição de material de 
expediente, folhas A4 e A3, papel couché e papel A4 40 kg, em aten-
dimento às unidades de ensino próprias e conveniadas atendidas pela 
Secretaria Municipal de Educação, conforme quantidades, especifica-
ções, obrigações e demais condições expressas neste edital e seus ane-
xos, a mim apresentados, adjudico e homologo o seu objeto às empre-
sas Alpha eletromoveis eireli - Me, no valor total de r$ 149.900,00; 
ccl Distribuidora eireli, no valor total de r$ 73.125,00; rogerio 
ribeiro Vidigal comercio – epp, no valor total de r$ 25.518,75; Visa 
eletro eireli – epp, no valor total de r$ 5.760,00. sabará, 30 de julho 
de 2021. Hélio césar rodrigues de resende - secretário Municipal de 
Administração.

4 cm -30 1512646 - 1

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO 
Nº 081/2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 

 será realizado no dia 12/08/2021, às 09:00 horas, constitui objeto da 
presente licitação aquisição de material de expediente, processamento 
de dados e camisas de malha para estruturação da rede de serviços do 
sistema Único de Assistência social (suAs), por meio do convênio nº 
888104/2019/Ministério da cidadania – plataforma + Brasil, em aten-
dimento a secretaria Municipal de Desenvolvimento social, conforme 
especificações, obrigações e demais condições contidas neste edital e 
seus anexos. edital e anexos no site www.sabara.mg.gov.br. sabará, 30 
de julho de 2021. (a) Hélio césar rodrigues de resende – secretário 
Municipal de Administração.

3 cm -30 1512402 - 1

Sacramento

Prefeitura Municipal
AVISO DE RETIFICAÇÃO – TOMADA 

DE  PREÇOS Nº 003/2021
 objeto: contratação de empresa para execução de serviços de recape-
amento asfáltico, para melhoria da infraestrutura urbana em vias públi-
cas do município de sacramento-MG, em cumprimento ao contrato 
de repasse nº 909337/2020/MDr/caixa – proposta nº 028859/2020 
– Operação 107145-33 firmado entre o Ministério do Desenvolvimento 
regional/caixa e o Município de sacramento-MG, conforme descri-
ções e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, cuja íntegra 
encontra-se à disposição no site do Município, através do link: www.
sacramento.mg.gov.br . Altera-se o fim do Recebimento das Propostas 
para às 9 horas do dia 19 de agosto de 2021.sacramento-MG, 30 de 
julho de 2021. Wesley De santi de Melo – prefeito.
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AVISO DE RETIFICAÇÃO – TOMADA 
DE PREÇOS Nº 004/2021

objeto: contratação de empresa para execução de serviços de recapea-
mento asfáltico, para melhoria da infraestrutura urbana em vias públi-
cas do município de sacramento-MG, em cumprimento ao contrato 
de repasse nº 906794/2020/MDr/caixa – proposta nº 024172/2020 – 
Operação 1073432-99 firmado entre o Ministério do Desenvolvimento 
regional/caixa e o Município de sacramento-MG, conforme descri-
ções e condições estabelecidas no Edital e seus anexos, cuja íntegra 
encontra-se à disposição no site do Município, através do link: www.
sacramento.mg.gov.br . Altera-se o fim do Recebimento das Propostas 
para às 13 horas do dia 19 de agosto de 2021.sacramento-MG, 30 de 
julho de 2021. Wesley De santi de Melo – prefeito.

3 cm -30 1512598 - 1

Serviço Autônomo de Água 
e Esgoto - SAAE

EDITAL 011/2021. PREGÃO ELETRÔNICO 010/2021
encontra-se aberto o pregão eletrônico, para a limpeza da Lagoa iii 
da eTA conforme edital e seus anexos, à disposição no endereço ele-
trônico www.saaesac.mg.gov.br. plataforma: portal Bolsa nacional 
de Compras – BNC-Licitações www.bnc.org.br. Fim do Recebimento 
das propostas: 08 horas do dia 11/08/2021. Mariane rosa Moura 
– pregoeira

2 cm -28 1511552 - 1

Salinas

Prefeitura Municipal
 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 033/2021

A prefeitura Municipal de salinas/MG, torna público o processo nº 
091/2021, pregão eletrônico srp nº 033/2021, objetivando a contrata-
ção de empresa especializada para prestação de serviços de produção de 
spots e propaganda volante, em atendimento à demanda das secretarias 
municipais. A sessão pública ocorrerá exclusivamente em ambiente ele-
trônico, na internet, no endereço: http://www.portaldecompraspublicas.
com.br, às 9h do dia 13/08/2021. edital e anexos no site www.salinas.
mg.gov.br. salinas/MG, 30/07/2021. cledson pereira – pregoeiro.

2 cm -30 1512707 - 1

Santa Helena 
de Minas

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2021 

inexigibilidade nº 010/2021 - credenciamento nº 010/2021. objeto: 
Credenciamento para Contratação de Profissional Especializado para 
a prestação de serviços de nutricionista e serviços Gerais, observando 
às necessidades do Município de santa Helena de Minas/MG. período 
de Credenciamento: 02/08/2021 a 31/12/2021. Na sala de licitações, 
Praça Euclides Silveira Tolentino, 141, Centro. Edital e Informações 
Fone: (33) 3626-9000. santa Helena de Minas/MG, 30/07/2021. Lavi-
nia Alves dos santos - presidente da cpL.

2 cm -30 1512458 - 1

Santa Luzia

Prefeitura Municipal
CONTRATO Nº: 134/2021 

 pregão eletrônico n° 043/2021 – M.K.r. coMercio De eQuipA-
MenTos eireLi. objeto: AQuisiÇÃo De eQuipAMenTos e 
MATeriAis HospiTALAres. Valor do contrato r$ 1.390,00. Assi-
nado em 27/07/2021. Vigência até 31/12/2021.

ATA nº: 180.2021 – pregão eletrônico n° 038/2021 – coMepi pro-
DuTos coMerciAis eireLi-Me. objeto: AQuisiÇÃo eVen-
TuAL e FuTurA De proTeTor soLAr e repeLenTe. Valor 
do contrato r$75.000,00. Assinado em 28/07/2021. Vigência até 
28/07/2022.

ATA nº: 181.2021 – pregão eletrônico n° 038/2021 – GALeGos 
iMporTADo LTDA. objeto: AQuisiÇÃo eVenTuAL e FuTurA 
De proTeTor soLAr e repeLenTe. Valor do contrato 
r$17.275,00. Assinado em 28/07/2021. Vigência até 28/07/2022.

3º TerMo ADiTiVo Ao conTrATo nº 223/2019 – ineXiGiBi-
LiDADe nº 009/2019 - contratado: secreTAriA Do esTADo 
De GoVerno De MinAs “DiArio oFiciAL MinAs GerAis”. 
objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 meses – a partir do dia 
01/08/2021 até 01/08/2022. Ass. em 15/07/2021.

AViso De LiciTAÇÃo
eDiTAL nº 076/2021 – preGÃo eLeTrÔnico. objeto: contrata-
ção de empresa especializada para fornecimento de locação de software 
como serviço (software As A service – sAAs) na web, para as necessi-
dades da gestão multifinalitária e serviços necessários para a implanta-
ção de cidade digital estratégica. Data de abertura da sessão para o dia 
16/08/2021 às 09h. o edital encontra-se disponível no sítio eletrônico: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, uAsG: 985155 e no sítio eletrô-
nico: www.santaluzia.mg.gov.br

AViso De ALTerAÇÃo De cronoGrAMA Do cerTAMe 
concorrÊnciA pÚBLicA – eDiTAL nº 046/2021– objeto: con-
cessão de serviços de iluminação pública ao município, incluindo 
a modernização, eficientização, expansão, operação, manutenção e 
melhoramento da rede municipal de iluminação pública. A cpL comu-
nica a que devido à suspensão anterior do certame, o resultado da lici-
tação não será publicado na data de hoje. Novas informações estarão 
disponíveis no endereço http://www.santaluzia.mg.gov.br/v2/index.
php/licitacao/ ou poderão ser solicitadas pelo e-mail: cpl@santaluzia.
mg.gov.br 

AViso De repuBLicAÇÃo De eDiTAL 
eDiTAL nº 60/2021 – ToMADA De preÇos. objeto: contra-
tação de empresa especializada em construção civil, para realiza-
ção da ampliação de novas salas de aula e vestiários nas dependên-
cias da escoLA MunicipAL DAGMAr BArBosA De souzA, 
com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra, 
na forma estabelecida nas planilhas de serviços e insumos diversos.. A 
CPL comunica republicação do edital que devido a alterações quanto 
a qualificação técnica. Portanto o certame que seria realizado no dia 
04/08/2021, terá a entrega dos envelopes no setor de protocolo (sala 
01), até às 09:30 horas do dia 18/08/2021 e abertura às 10:00 horas do 
mesmo dia, no Auditório da prefeitura Municipal de santa Luzia/MG, 
Av. Viii, nº. 50, B. carreira comprida. o edital republicado poderá ser 
baixado na página na internet endereço: http://www.santaluzia.mg.gov.
br/v2/index.php/licitacao/ ou solicitado pelo e-mail: cpl@santaluzia.
mg.gov.br

13 cm -30 1512630 - 1

Santa Rita de 
Ibitipoca

Prefeitura Municipal
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 

DE PREÇOS Nº 010/2021
o Município De sAnTA riTA De iBiTipocA/MG torna público 
para conhecimento dos interessados que na data de 13/08/2021 às 
9hs02min, fará realizar licitação na modalidade de pregão presencial 
para registro de preços nº 010/2021, cujo objeto é a aquisição de tubo de 
concreto seção circular. o edital está disponível na íntegra no site www.
santaritadeibitipoca.mg.gov.br ou pelo e-mail prefeiturasantaritaibiti-
poca@hotmail.com. Informações adicionais pelo telefone (32)3342-
1221. santa rita de ibitipoca, 30 de julho de 2021. cristiane carla de 
Almeida – pregoeira.

3 cm -30 1512580 - 1

Santa Rosa 
da Serra

Prefeitura Municipal
 TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170/2021 
Tomada de preços nº 003/2021, destinado à contratação de pessoa 
Jurídica para prestação de serviços e Fornecimento de Material para 
pavimentação de vias públicas no Distrito de campo Alegre (perímetro 
urbano). contratante: prefeitura Municipal santa rosa da serra/MG. 
Contratado: Justiniano Construções e Consultoria Ltda. Contrato valor 
global: r$ 320.434,63 (trezentos e vinte mil e quatrocentos e trinta e 
quatro reais e sessenta e três centavos). José Humberto ribeiro – pre-
feito Municipal.

2 cm -30 1512426 - 1

EXTRATO DE CONTRATO
torna público o eXTrATo Do conTrATo nº 111/2021 – Tomada 
de preços nº 003/2021 e processo nº 170/2021, contratado: Justi-
niano Construções e Consultoria Ltda. Objeto: Contratação de Pessoa 
Jurídica para prestação de serviços e Fornecimento de Material para 
pavimentação de vias públicas no Distrito de campo Alegre (perímetro 
urbano). Vigência: 28/07/2021 à 28/07/2022 Valor r$ 320.434,63 (tre-
zentos e vinte mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e três 
centavos). Maísa Mayara rangel - presidente da cpL

2 cm -30 1512376 - 1

LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 031/2021, PROCESSO Nº229/2021

do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, para Aquisição de Toner e Refil 
de tinta para impressoras. Abertura dia 13/08/2021 às 09:00hs. Acesso 
ao edital: https://licitanet.com.br/processos.html e portal do Municí-
pio http:// www.santarosadaserra.mg.gov.br/publicações; Luiz Cláudio 
Ferreira – pregoeiro.

2 cm -30 1512431 - 1

Santa Vitória

Prefeitura Municipal
 AVISO DE RETIFICAÇÃO Nº 04 – 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2020 

A Prefeitura Municipal de Santa Vitória no uso de suas atribuições, 
torna pública A Retificação Nº 04 do Edital 01/2020, destinado a sele-
cionar candidatos para o provimento de cargos de nível superior, 
Médio/Médio Técnico, Fundamental completo e incompleto. informa-
mos que a Retificação Nº 04 será publicada, em sua íntegra, no Qua-
dro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de Santa Vitória e 
divulgado no endereço eletrônico www.santavitoria.mg.gov.br e www.
gestaodeconcursos.mg.gov.br. isper salim curi – prefeito Municipal.

2 cm -30 1512556 - 1

Santana do 
Manhuaçu

Prefeitura Municipal
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 142/2021

PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2021
o Município de santana do Manhuaçu/MG, torna público a aber-
tura do processo Licitatório nº 132/2021, na modalidade pregão pre-
sencial registro de preço nº 034/2021, tipo menor preço, regido pela 
Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal 8.666, de 21/06/1993 
e suas alterações. “Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para o fornecimento parcelado de materiais e 
equipamentos permanentes para suprir as necessidades da secretaria 
Municipal de Administração e demais secretarias da prefeitura Muni-
cipal de Santana do Manhuaçu/MG, conforme especificações contidas 
no Termo de Referência, neste Município, conforme condições, quanti-
dades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos”. Abertura 
da Sessão Oficial do Pregão: 13 de agosto de 2021, às 09:00min. Local: 
rua Major custódio, nº 96, centro, cep: 36.940-000, em santana do 
Manhuaçu/MG. Informações pelo telefone (33) 3373-1149, e-mail lici-
tacao.santanadomanhuacu@yahoo.com e endereço eletrônico https://
santanadomanhuacu.mg.gov.br/ das 08h00 às 17h00. o edital e seus 
anexos encontram-se disponíveis no endereço acima. santana do 
Manhuaçu/MG, 30 de julho de 2021. emanuelle Baia soares silva - 
pregoeira. publique-se.’

5 cm -30 1512509 - 1

Santo Antônio 
do Grama

Prefeitura Municipal
AVISO DE CANCELAMENTO CONCORRENCIA Nº 001/2021.

OBJETO: A comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Muni-
cipal de santo Antônio do Grama - MG, torna público para o conheci-
mento dos interessados o cAnceLAMenTo da concorrenciA 
n° 001/2021, referente à concessão de uso onerosa com pagamento 
taxa mensal de ocupação de um ponto comercial tipo “quiosque” loca-
lizado na praça Francisco Luís pinto Moreira, centro santo Antônio do 
Grama, em decorrência da constatação de improcedências de funda-
mental importância no processo licitatório. Ao tempo, que esta comis-
são permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será rea-
lizado brevemente, a data será publicada respeitando a Lei 8.666/93.
pelo exposto, toda esta comissão, decide pelo cAnceLAMenTo da 
referida concorrência. santo Antônio do Grama- MG, 29 de julho de 
2021. Luís sergio pereira rabelo – presidente da comissão.
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São Domingos 
do Prata

Prefeitura Municipal
AVISO DE REVOGAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2021

 esta prefeitura torna público a revogação do processo licitatório nº 
46/2021, modalidade Tomada de preços nº 01/2021, objetivando a con-
tratação de empresa para execução de obras de reforma de escolas e cre-
ches em virtude do princípio da autotutela administrativa. são Domin-
gos do prata, 29/07/2021. Fernando rolla - prefeito
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 AVISO DE SUSPENSÃO. CONTRATO Nº 27/2021.
 esta prefeitura torna público a suspensão do contrato nº 27/2021, 
que tem por objeto a prestação de serviços para a realização de pro-
cesso seletivo, para os Departamentos de saúde e Assistência social 
- educação, cultura e esporte. s.D.prata, 30/07/2021. Fernando rolla 
- prefeito

2 cm -30 1512636 - 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 320210730212438029.
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DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 02/08/2021 | Edição: 144 | Seção: 3 | Página: 237

Órgão: Prefeituras/Estado de Minas Gerais/Prefeitura Municipal de Santa Vitória

EDITAL ALTERAÇÃO Nº 4 AO EDITAL Nº 1/2020CONCURSO PÚBLICO Nº 1/2020

A Prefeitura Municipal de Santa Vitória no uso de suas atribuições, torna pública a alteração Nº

04 do Edital 01/2020, destinado a selecionar candidatos para o provimento de cargos de Nível Superior,

Médio/Médio Técnico, Fundamental Completo e Incompleto. Informamos que a Retificação Nº 04 será

publicada, em sua íntegra, no Quadro de Avisos e Publicações da Prefeitura Municipal de Santa Vitória e

divulgado no endereço eletrônico www.santavitoria.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.mg.gov.br.

ISPER SALIM CURI

Prefeito

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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ESTADO DE MINAS GERAIS 
PREFEITURA DE SANTA VITÓRIA 

DEPARTAMENTO LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RETIFICAÇÃO Nº 04 DO EDITAL Nº01/2020 CONCURSO PÚBLICO DE

SANTA VITÓRIA-MG

 
RETIFICAÇÃO Nº 04 DO EDITAL Nº01/2020 CONCURSO
PÚBLICO DE SANTA VITÓRIA-MG - A Prefeitura Municipal de
Santa Vitória no uso de suas atribuições, torna pública A Retificação
Nº 04 do Edital 01/2020, destinado a selecionar candidatos para o
provimento de cargos de Nível Superior, Médio/Médio Técnico,
Fundamental Completo e Incompleto. Informamos que a Retificação
Nº 04 será publicada, em sua íntegra, no Quadro de Avisos e
Publicações da Prefeitura Municipal de Santa Vitória e divulgado no
endereço eletrônico www.santavitoria.mg.gov.br e
www.gestaodeconcursos.mg.gov.br.
 
ISPER SALIM CURI  
Prefeito Municipal.
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