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São João Batista do Glória/MG, 18 de junho de 2019 – EDIÇÃO: 084 – ANO I – Acesso: em
www.gloria.mg.gov.br Lei nº 1531 de 13 de dezembro de 2018
PROCURADORIA
PORTARIA Nº 3.355/2019 “Dispõe sobre a nomeação de Comissão Organizadora do Processo
Seletivo Simplificado e dá outras providências.” A Chefe do Poder Executivo do Município de São
João Batista do Glória/MG, no uso das suas atribuições e em conformidade com o que dispõe o
Artigo 71, inciso IX c/c artigo 100, inciso II, letra “c” todos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE:
Artigo 1º - Fica instituída Comissão Organizadora com a finalidade de elaborar, organizar, analisar
e avaliar o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor P1 em Educação
Especial (AEE): * Suziane da Silva Rosa Batista - Presidente * Diozane Luzia Pereira de Souza –
Membro * Zeneide Batista Silva – Membro Artigo 2º - Os serviços prestados pelos integrantes da
Comissão Organizadora serão gratuitos, pois considerados de elevada relevância pública. Artigo
3º - Após a homologação do mencionado Processo Seletivo, fica automaticamente extinta a
Comissão Organizadora. Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as demais disposições em contrário. São João Batista do Glória/MG, 13 de junho
de 2019. APARECIDA NILVA DOS SANTOS PREFEITA MUNICIPAL.
COMPRAS E LICITAÇÕES
ATA DA REUNIÃO TOMADA DE PREÇOS 001/2019 Aos dezoito dias do mês de junho do ano
de dois mil e dezenove, às quatorze horas, reuniram-se a Presidente da comissão de Licitação
para deliberação sobre a Tomada de Preços 001/2019, cujo objeto visa a Contratação de
Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Recuperação de Pavimentação Asfáltica
- Tapa Buracos em CBUQ – Concreto Betuminoso Usinado a Quente em Diversas Vias Públicas
do Município de São João Batista do Glória/MG, incluindo o fornecimento de todos os materiais,
transporte, serviços e equipamentos necessários. Iniciada a reunião, a Presidente verificou a
devida publicação no Quadro de Aviso, no Diário Eletrônico Municipal, no Diário Oficial de Minad
Gerais e no Diário Oficial da União entretanto, nenhuma empresa se credenciou e apresentou os
envelopes de habilitação e proposta comercial do referido certame. Ato contínuo e, ante a
ausência de licitantes interessados, a Comissão Permanente de Licitação declara o certame
“deserto”. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião da qual lavrou-se a
presente ata, que depois de lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.
O setor responsável recebe as publicações até as 16 horas, impreterivelmente, pelo email:
diariooficialsjbg@gmail.com.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3524-0908
O diário oficial de São João Batista do Glória/MG é acessado por meio do endereço
eletrônico: http://www.gloria.mg.gov.br
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