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www.gloria.mg.gov.br Lei nº 1531 de 13 de dezembro de 2018
PROCURADORIA
DECRETO Nº 2.106 DE 21 DE JUNHO DE 2019 “Dispõe sobre a prorrogação de validade do
Processo Seletivo nº 19/2018 e dá outras providências” A Prefeita Municipal de São João Batista
do Glória, no uso de suas atribuições, com o disposto na Lei Orgânica, especialmente o artigo 71,
incisos IX e XII, e em conformidade com o Processo Seletivo Simplificado Edital nº 19/2018, e as
demais disposições legais atinentes à espécie; Considerando que no corrente mês expira a
validade do Processo Seletivo Simplificado nº 19/2018; Considerando a previsão no edital do
certame da possibilidade de prorrogação por igual período, bem como a necessidade de ter em
vigor processo de seleção de servidores para atender a demanda da Municipalidade e a
existência de classificados. DECRETA Art.1º - Fica prorrogado por 01 (um) ano o prazo de
validade do Processo Seletivo Simplificado nº 19/2018 que dispõe acerca da Contratação de
Auxiliar de Serviços Gerais para auxiliar no transporte de alunos na linha Canteiros. Artigo 2° Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos retroativos a 21 de junho de 2019. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
São João Batista do Glória/MG, 21 de junho de 2019. APARECIDA NILVA DOS SANTOS
PREFEITA MUNICIPAL
COMPRAS E LICITAÇÃO
Decisão administrativa Dispensa: 467/2019 Procedimento licitatório nº: 491/2019 Objeto:
“Chamada Pública para a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação
Escolar/PNAE” Considerando o transcurso do prazo para a regulamentação da documentação
(18/06/2019) e tendo todos os produtores sanando as pendências, designa a data de 26/06/2019
ás 08:00 horas para prosseguimento dos trabalhos referente ao credenciamento nº 003/2019
convocando os produtores e demais para a sessão pública. São João Batista do Glória/MG, 21 de
junho de 2019. Ketelin Camile dos Reis Marques Presidente da CPL
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