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PATOS DE MINAS, QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2020
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF). O Edital
completo encontra-se disponível nos sites: http://187.72.229.145:8444/governatransparencia-web/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarLicitacao.xhtml
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.

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Secretaria Municipal de Administração

Secretário: Eurípedes Donizete de Oliveira

Expediente

Secretário: Milton Romero da Rocha Sousa

Expediente
AVISO DE LICITAÇÃO – Concorrência nº. 02/2020 – Tipo: Menor Preço Global,
sendo o regime de execução a empreitada por preço unitário. Objeto: Contratação de
empresa de engenharia para execução de obras de extensão e modificação de rede de
distribuição de energia elétrica no Município de Patos de Minas/MG/MG, devendo a
proposta e a documentação serem protocoladas no Setor de Protocolo, no 1º andar, até o
dia 23/03/2020 às 13:00 h, sendo que serão abertos no mesmo dia às 13:30 h, na Sala de
Reunião da CPL no 2º andar. O edital completo encontra-se no site do Município nos
ícones: Portal da Transparência e Licitações. Maiores informações, junto à Prefeitura
Municipal de Patos de Minas, através do telefone: (34) 3822-9607 das 12h00 às 18h00.

Aviso de retificação do Pregão Eletrônico nº 23_2020 – Processo nº 40/2020. A
Comissão de Pregão Eletrônico, atendendo ao Ofício 039/2020/SETTRAM/DT
solicitando a retificação, o interesse público e a eficácia do processo licitatório, retifica
o Pregão Eletrônico n.º 23/2020 – REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO
PARCELADA DE MATERIAIS DE INFRAESTRUTURA PARA A SINALIZAÇÃO
SEMAFÓRICA NO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS. A retificação encontra-se
disponível nos sites www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes e www.licitanet.com.br. As
novas datas ficam marcadas para: LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia
05/03/2020 às 12:00 (doze horas). ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:
Dia 05/03/2020 às 12:05 (doze horas e cinco minutos). ABERTURA DA SESSÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO: Dia 05/03/2020 às 13:00 (treze horas). As demais cláusulas e
condições estabelecidas no edital permanecem inalteradas. A retificação foi juntada aos
autos e está à disposição dos interessados no Setor de Compras e Licitações, das 12:00
às 18:00 horas e a disposição de todos os interessados nos sites
www.patosdeminas.mg.gov.br/licitacoes e www.licitanet.com.br. Patos de Minas, 18 de
fevereiro de 2020. Milton Romero da Rocha Sousa – Secretário Municipal de
Administração. Elis Angela Alves – Pregoeira.

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024_2020 – Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE
ESTRUTURA
FÍSICA
MÓVEL
COM
TRANSPORTE,
MONTAGEM,
MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM, tipo menor preço por item/lote. Acolhimento
das Propostas: Dia 20/02/2020 às 12:00 (doze horas) até Dia 09/03/2020 às 12:00 (doze
horas); Abertura das Propostas de Preços: Dia 09/03/2020 às 12:05 (doze horas e cinco
minutos); Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 09/03/2020 às 13:00 (treze 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://187.72.229.145:8444/governa-transparenciaweb/paginas/publico/lei12527/licitacoes/consultarLicitacao.xhtml
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.

AVISO DE EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 025/2020 – Objeto: Contratação
de empresa especializada para execução de estrutura metálica (para suporte de vidros)
em perfis dobrados a frio em aço patinável ligado ao cobre (resistente à corrosão) tipo
SAC 41 ou similar e fornecimento de vidros temperado para o Conservatório Municipal,
tipo menor preço por item/lote. Acolhimento das Propostas: Dia 19/02/2020 às 12:00
(doze horas) até Dia 06/03/2020 às 12:00 (doze horas); Abertura das Propostas de
Preços: Dia 06/03/2020 às 12:05 (doze horas e cinco minutos); Início da Sessão de
Disputa de Preços: Dia 06/03/2020 às 13:00 (treze horas). Local: www.licitanet.com.br.

Ata nº 39 – Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa,
realizada no dia 04 de dezembro de 2019, na sede do referido Conselho, situada na
Avenida Getúlio Vargas, 245 (2º andar) antigo Fórum – Salão do Júri. Foi lida a Ata da
reunião ordinária, ocorrida em doze de novembro de 2019, pela secretária Cláudia dos
Reis Pereira, ao terminar a ex Vice-Presidente Marlene da Silva Gomes, fez as seguintes
ressalvas: que as doações são feitas ao fundo e não ao Conselho, e a não utilização do
dinheiro do Fundo por muito tempo poderia acarretar a extinção dele, e que foi feito
edital, sendo este concretizado. Logo após sendo acatadas as ressalvas, houve a fala do
participante Leandro Batista Ferreira, que chamou a atenção por uma maior divulgação
no sentido de aumentar as doações, por meio de canais de televisão, rádio, folder, sendo
reforçado isso pela Vice-Presidente Simone dos Anjos Caixeta Pacheco, que ressaltou a
necessidade de se divulgar mais. Leandro sugeriu uma parceria com o Conselho da
Criança e do Adolescente. Em seguida, houve fala de Marlene da Silva Gomes sobre a
ligação do Conselho e a Prefeitura, onde há a possibilidade de se conseguir junto à
Prefeitura um tipo de recibo por meio eletrônico, pois sobre o recibo atual tem que se
fazer um controle para não haver datas desencontradas do recurso. Leandro disse ainda
que as doações são destinadas ao fundo e não para determinada instituição. Acrescentou
ainda, que o promotor responsável pela área da saúde e direitos das pessoas idosas é o
Dr. Rodrigo Taufik. Leandro achou interessante a idéia do recibo eletrônico e disse que
se empenharia em auxiliar na busca por informações de como ser implantado no sistema
eletrônico da Prefeitura. Marlene citou a Prefeitura de Nova Era que utiliza o formato
eletrônico. Leandro explicou para Simone e demais participantes sobre as doações, que
sendo feitas em 2019 a porcentagem era de 6% (seis por cento) e mudando o ano para
2020 passaria a ser 3% (três por cento). Leandro encerrou sua fala e saiu da reunião.
Sendo lembrado por Maria Aparecida Maciel que a elaboração do edital é de
responsabilidade do Conselho, e ainda falou brevemente sobre as comissões: de Seleção
de Projetos, de Monitoramento/Avaliação e Fiscalização, de Eventos/Campanhas e de
Legislação/Informação Continuada. Em seguida, houve a escolha dos membros para
comporem essas comissões. Sendo dito por Marlene que devido o seu trabalho na
APAE, não poderia participar das comissões, oferecendo auxilio sem firmar
compromisso como membro das comissões. Foi falado o nome da comissão e
perguntado a todos quem poderia compor, sendo escolhido como: Comissão de Seleção
de Projetos - Messias Soares de Souza, Inês Rosária Firme, Cláudia dos Reis Pereira,
Simone dos Anjos Caixeta Pacheco e Norma Fátima Moreira; Comissão de
Monitoramento/Avaliação e Fiscalização - Paulo de Oliveira Ávila, Maria Terezinha
Alves Ambrósio, Edna de Freitas da Mota, Norma Fátima Moreira e Elcimar dos Reis
Caixeta; Comissão de Legislação/Informação Continuada - Sávia Vieira Santos, Janaína
Aparecida de Araújo Dias, Norma Fátima Moreira, Magda Inhauser Riceti Magalhães e
Gislene Martins Corrêa e Silva; Comissão de Eventos/Campanhas - Viviane Elen de
Castro Sampaio, Rejane Martins Canedo Lima, Marcilena Caixeta Borges, Joana D’arc
Misael da Silva e Norma Fátima Moreira. Maria Aparecida pediu à Marlene para
explicar sobre o Gestor das Parcerias, que disse que o mesmo é nomeado pelo Conselho
e será responsável por fazer o fazer o relatório final da parceria. Segundo Marlene, o
Gestor tem que esperar o pessoal da Prefeitura fazer o fechamento pra ver se está
certinho. Após as explicações, a plenária escolheu Magda Inhauser Riceti Magalhães
para ser a Gestora dos Projetos. Logo após, a Presidente do Conselho, Norma Fátima
Moreira explicou sobre doações e recibos assinados, sendo acrescentado por Maria
Aparecida que os mesmos estão sendo enviados através de motorista da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social. A Tesoureira do Conselho repassou a prestação
de contas do fundo, sendo que no mês de outubro de 2019 ficou da seguinte forma: o
saldo anterior era R$ 129.888,69 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e oito
reais e sessenta e nove centavos), entrada de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), o
rendimento da aplicação foi de R$ 270,30 (duzentos e setenta reais e trinta centavos), o
saldo atual foi de R$ 133.358,99 (cento e trinta e três mil, trezentos e cinqüenta e oito
reais e noventa e nove centavos). Magda repassou também a prestação de contas do mês
de novembro de 2019: o saldo anterior era de R$ 133.358,99 (cento e trinta e três mil,
trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos), entrada R$650,00
(seiscentos e cinquenta reais), o rendimento da aplicação foi de R$ 188,13 (cento e
oitenta e oito reais e treze centavos), ficando com saldo de R$ 134.197,12 (cento e trinta
e quatro mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos). Após a prestação de contas, a
mesma foi aprovada por unanimidade. Em seguida, a Presidente Norma falou sobre o
edital de chamamento público que precisaria fazer reunião, sendo definido reunião para
dia 11/12/2019, quarta feira ás 14 horas no antigo Fórum. Maria Aparecida explicou o
motivo em que Stefânia não pôde estar presente na reunião, devido a uma viagem à
Brasília. Marlene falou que a Câmara Municipal de Patos de Minas ficou de avisar a
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data de votação da Comissão Orçamentária e acrescentou que o edital só seria publicado
em fevereiro. Maria Aparecida lembrou a todos que estaria de férias em janeiro. Sr.
Paulo de Oliveira Ávila disse que iria conversar com Maria Aparecida para
credenciamento junto ao Conselho da Associação dos Aposentados. Foi informado pela
Presidente Norma a data da próxima reunião, sendo agendada para 05 de fevereiro de
2020 e se precisasse de reunião extraordinária avisaria. Simone disse da necessidade de
se falar sobre a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa – EBAP na próxima reunião. A
Presidente Norma agradeceu a todos e desejou um santo natal e um feliz ano novo. Nada
mais havendo a tratar, lavrei esta ata que após lida e aprovada será assinada por mim,
Cláudia dos Reis Pereira, Secretária do Conselho e pela Presidente Norma Fátima
Moreira, sendo em seguida, anexada a lista de presença. NORMA DE FÁTIMA
MOREIRA – Presidente do CMDPI.

RESOLUÇÃO Nº 007/2019
Dispõe sobre as deliberações da Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos
da Pessoa Idosa realizada no dia 04/12/19 às 14:00 horas no Antigo Fórum – Salão
Nobre.
A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDPI do
município de Patos de Minas, no uso da atribuição que lhe confere na lei 6.639, de 18 de
dezembro de 2012, ouvido o plenário do conselho supracitado,
R E S O L V E:
Art. 1° - Eleger os seguintes Conselheiros para compor as comissões a seguir: Comissão
de Seleção de Projetos - Messias Soares de Souza, Inês Rosária Firme, Cláudia dos Reis
Pereira, Simone dos Anjos Caixeta Pacheco e Norma de Fátima Moreira; comissão de
Monitoramento/Avaliação e Fiscalização – Paulo de Oliveira Ávila, Maria Terezinha
Alves Ambrósio, Edna de Freitas da Mota, Norma de Fátima Moreira e Elcimar dos Reis
Caixeta; Comissão de Legislação/Informação Continuada – Sávia Vieira Santos, Janaína
aparecida de Araujo Dias, Norma de Fátima Moreira, Magda Inhauser Riceti Magalhães
e Gislene Martins Corrêa e Silva; Comissão de Eventos/Campanhas – Viviane Elen de
Castro Sampaio, Rejane Martins canedo Lima, Marcilene Caixeta Borges, Joana D’arc
Misael da Silva e Norma de Fátima Moreira.
Art. 2º - Aprovar a prestação de contas do Fundo, realizada pela Tesoureira Magda
Inhauser Riceti Magalhães dos meses de outubro e novembro/2019: outubro - o saldo
anterior era R$ 129.888,69 (cento e vinte e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e
sessenta e nove centavos), entrada de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), o
rendimento da aplicação foi de R$ 270,30 (duzentos e setenta reais e trinta centavos), o
saldo atual foi de R$ 133.358,99 (cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito
reais e noventa e nove centavos); novembro - o saldo anterior era de R$ 133.358,99
(cento e trinta e três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos),
entrada R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais), o rendimento da aplicação foi de R$
188,13 (cento e oitenta e oito reais e treze centavos), ficando com saldo de R$
134.197,12 (cento e trinta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e doze centavos).
Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Patos de Minas, 04 de dezembro de 2019.
Norma de Fátima Moreira
Presidente do CMDPI de Patos de Minas.

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CMAS - A Presidente do
Conselho, Vera Lúcia Lopes da Silva, convida para a Posse dos novos Conselheiros,
mandato 2020/2022, no dia 27/02/2020, às 13:30 h no Antigo Fórum – 2º Piso (Salão do
Júri). A pauta será: Posse e Eleição da Mesa Diretora. VERA LUCIA LOPES DA SILVA
- Presidente do CMAS.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE/CMDCA – A Presidente do Conselho, Elizete Mundim Carneiro,
convida para a Posse dos novos Conselheiros mandato 2020/2022, no dia 28/02/2020 às
13:30 h no Antigo Fórum – 2º Piso (Salão do Júri). A pauta será: Posse e Eleição da
Mesa Diretora. ELIZETE MUNDIM CARNEIRO – Presidente do CMDCA.
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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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