Edição Nº 1396 – Ano VII – 08/06/2021
Licitações e Contratos
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA-MG, torna
pública a RETIFICAÇÃO DO EDITAL de
abertura do processo licitatório no 086/2021,
pregão presencial no 051/2021, - Objeto –
AQUISIÇÃO
DE
APARELHOS
DE
GINÁSTICA AO AR LIVRE PARA PRAÇAS,
PARQUES E PISTA DE COOPER DO
MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA. Entrega
dos Envelopes – dia 09 de junho de 2021 às
13:00 horas. Mais informações pelo telefone
37–3226.9011. EDITAL RETIFICADO NO
SITE
www.novaserrana.mg.gov.br.
Nova
Serrana, 07 de junho de 2021. Denilce Elaine
Ribeiro – pregoeira.
MUNICIPIO DE NOVA SERRANA-MG, torna
pública a homologação do processo licitatório
no 081/2021, Pregão no 049/2021, Registro de
Preço - Objeto - Objeto – AQUISIÇÃO DE
DIVISÓRIAS, PORTAS E TRAVESSAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVA
SERRANA-MG.
Empresa
ganhadora:
MADSON AMARAL DE SOUZA EIRELI,
CNPJ: 65.353.401/0001-70, venceu os itens de
01 a 10, no valor total de R$ 383.816,00. Nova
Serrana, 08 de junho de 2021. Euzebio
Rodrigues Lago – Prefeito Municipal.
O MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA- MG
torna publico o Termo de reequilíbrio
econômico-financeiro referente ao Processo
Licitatório no 011/2021 – Pregão Presencial no
008/2021. Contratado: Mota Comercial Ltda
EPP, CNPJ: 21.465.264/0001-90. Objeto:
Aquisição de gêneros alimentícios. Reajuste do
valor do item 08 – Rosquinha de côco: que era
adquirida a R$10,70 a Caixa, sendo reajustado
para R$13,27. Fundamento Legal: Art 65. Inciso
II, alínea D, da lei 8.666/93. Nova Serrana, 08
de junho de 2021. Euzebio Rodrigues Lago –
Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE NOVA SERRANA-MG, torna
público o resultado do processo licitatório no
091/2021, pregão presencial no 055/2021 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SERVIÇOS
DE
DEDETIZAÇÃO
E
DESRATIZAÇÃO
E
LIMPEZA
E
DESINFECÇÃO DE CAIXA D’ÁGUA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DAS
DIVERSAS
SECRETARIAS
DESTE
MUNICÍPIO. Ganhador: DEDETIZADORA
ITABIRITO LTDA CNPJ: 22.613.208/0001-19
ficou vencedora dos itens 01, 02, 03 no valor
total de R$ 546.664,00 (quinhentos e quarenta e
seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais).
Nova Serrana, 08 de junho de 2021. Denilce
Elaine Ribeiro - Pregoeira.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA – Aditivo de prazo. Concorrência
no 003/2020, Processo Licitatório no 030/2020.
Município de Nova Serrana e BR Leão
Construtora
Ltda
EPP
CNPJ:
19.447.569/0001-28 – Objeto: Construção do
Centro Especializado em serviços de imagens,
diagnósticos e laboratório no Município de
Nova Serrana-MG. Prorrogação da vigência por
mais 12 (doze) meses a partir de 23/05/2021,
prorrogando referido contrato para 22/05/2022.
Fund. Legal: Lei 8.666/93. Euzebio Rodrigues
Lago – Prefeito Municipal. Nova Serrana, 08 de
junho de 2021.
Secretaria de Educação
EDITAL DE DESIGNAÇÃO 016/2021 (anexo)
Secretaria de Administração
EDITAL N 001/2021
Edital de Citação/Notificação com prazo 15 dias
passado (anexo)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59

EDITAL Nº 001/2021
Edital de Citação/Notificação com prazo 15 dias passado na forma
abaixo:
A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, criada através da
Portaria n.º 006/18 de 19 de abril de 2018 e convocada pela Portaria n.º 009/2021 de
28 de janeiro de 2021, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no
caput do artigo 225 e parágrafo segundo, da Lei nº 1.548/2000, de 11 de fevereiro
de 2000, combinado com o art. art. 256 do Código de Processo Civil, etc.
FAZ SABER aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem que,
neste município tramita os autos do processo administrativo n.º 001/2021 movido em
face do servidor municipal efetivo ATAÍDE DIAS BARBOSA. E, constando dos
autos que o indiciado servidor encontra-se em local incerto e não sabido, é
expedido o presente EDITAL DE CITAÇÃO/NOTIFICAÇÃO de ATAÍDE DIAS
BARBOSA, CPF 706.916.736-91, com o prazo de 15 (quinze) dias, para ciência da
abertura de processo administrativo no âmbito do município de Nova Serrana para
apurar “possível abandono de cargo”, bem como para os devidos efeitos legais, a
partir da data da ciência deste documento, especialmente para assegurar o direito à
ampla defesa e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5º, inciso LV, da
Constituição Federal, bem como pelo art. 225 e seguintes da Lei Municipal nº
1.548/2000, podendo acompanhar o processo por intermédio de advogado, arrolar e
inquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se
tratar de prova pericial. Fica o indiciado INTIMADO(A) para comparecer perante
esta Comissão, que se encontra instalada na sala A-16, do Centro
Administrativo, às 12h e 15min do dia 10 de junho de 2021, acompanhado(a)
de advogado, a fim de prestar depoimento sobre os fatos em apuração no processo
administrativo disciplinar nº 001/2021. Caso tenha interesse, o indiciado poderá
solicitar cópia integral do referido processo administrativo disciplinar, sem prejuízo
do direito de vista aos autos, que lhe é assegurado durante o horário de 08:00 às
17:00h, na Sala A-16, do Centro Administrativo, situado na Rua João Martins do
Espírito Santo, nº 12, Bairro Park Dona Gumercinda Martins, onde se encontra
instalada a comissão. E, para que chegue ao conhecimento do SERVIDOR
INDICIADO, é expedido o presente, que será publicado no Diário Oficial Eletrônico
do município de Nova Serrana (www.novaserrana.mg.gov.br/portal/diario-oficial).
DADO E PASSADO, nesta cidade de Nova Serrana, aos 24/05/2021. Eu, Isabell
Cristina Rodrigues, Membro efetivo, o digitei. E eu, Breno Santos Silva, Membro
efetivo, o subscrevo, autorizado pela Presidente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59
EDITAL DE DESIGNAÇÃO Nº 016/2021
EDITAL DE DESIGNAÇÃO NÃO PRESENCIAL DE PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA
SERRANA/MG, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO aos interessados,
a abertura de edital para preencher cargo vago e/ou substituição à profissionais em
cargo de chefia, licença maternidade, férias prêmio, licença saúde, que preencham os
requisitos da legislação vigente.
I – DO OBJETIVO
Designação de cargos do Magistério e de Apoio à Educação, conforme discriminado no
Anexo I.
II – DA JUSTIFICATIVA
As referidas vagas surgiram para atender a demanda da rede municipal para o ano letivo
2021.
III – DA ESCOLARIDADE MÍNIMA
Os requisitos mínimos de escolaridade para o desempenho do cargo estão
especificados no edital de processo seletivo 002/2020 para os profissionais do
Magistério e no edital de processo seletivo 003/2020 para os profissionais de Apoio à
Educação.
IV – DAS DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS
O candidato deverá apresentar os ORIGINAIS E CÓPIAS dos documentos descritos no
art.26 da RESOLUÇÃO SMEC Nº 001, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021 para os
profissionais do Magistério e do quadro de Apoio à Educação na sede da Secretaria
Municipal de Educação na data e horário agendados pelo servidor responsável pelo
processo de designação.
V – DO PROCESSO NÃO PRESENCIAL DE SELEÇÃO
A seleção dos candidatos será processada em conformidade com o disposto nas
Resoluções SMEC N.º 001/2021, de 23 de fevereiro de 2021, e 002/2021, de 13 de abril
de 2021.
Estarão concorrendo às vagas disponibilizadas conforme Anexo I deste Edital os
candidatos que preencherem validamente o formulário de inscrição e realizarem o envio
dos dados solicitados dentro do prazo previsto no item seguinte.
Somente serão considerados os formulários de inscrição dos candidatos que se
enquadrarem na situação descrita na coluna “Requisito para participar da seleção” na
tabela de vagas, não havendo número limite de inscrições por candidato.
Na hipótese de o candidato formalizar a inscrição para mais de uma vaga disponibilizada
no edital na mesma função e ser considerado candidato com maior prioridade de
contratação em ambas, será atribuído ao mesmo o cargo em que se deu a opção antes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59

VI – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
Através do preenchimento do formulário acessível no endereço eletrônico abaixo o
candidato formalizará sua manifestação de intenção de concorrer às vagas para
contrato de trabalho temporário oferecidas neste Edital.
Cada inscrição equivale a concorrência de uma vaga, sendo que o candidato poderá
realizar quantas inscrições quiser, em que no caso ter mais de uma inscrição será
verificado se há vaga na primeira inscrição, caso não tenha vaga para o candidato por
sua colocação, será verificado a segunda inscrição, e assim consecutivamente até
encontrar uma vaga disponível se ainda conter vagas.
O código de cada vaga está disponível no anexo I, onde o candidato deverá consultar
este edital para selecionar a vaga correta no formulário abaixo:
Link para Formulário de Inscrição
http://bit.ly/-DESIGNACAO-16-21

Data e horário limite para envio dos
dados contidos no formulário
09/06/2021 – 14:00

A classificação dos candidatos inscritos no Processo Seletivo 02/2020 e 03/2020 darse-á de acordo com a última designação, onde será iniciada a lista no primeiro candidato
posterior a classificação do último contratado da lista do Processo Seletivo 02/2020 ou
03/2020, salvo candidatos PEB III, PEB II ARTE ou PEB II INTEGRAL que desejam
completar o cargo caso o horário permitir.
VII – DO RESULTADO DA SELEÇÃO
O nome dos candidatos convocados a apresentarem os documentos para efetivação do
contrato estará disponível a partir das 17:00 (dezessete horas) do dia 08/06/2021 no
endereço eletrônico: https://www.novaserrana.mg.gov.br/portal/editais/3
VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
a) O descumprimento de qualquer uma das condições descritas neste edital (tal como,
a ausência do candidato ou de algum dos documentos exigidos no horário previsto para
conferência) implicará na desclassificação do candidato.
b) O simples preenchimento e envio do formulário de inscrição pelo candidato não
garante ao mesmo a vaga, pois ele deve apresentar a documentação exigida no local e
horário divulgados na convocação.
c) As disposições deste Edital estarão sujeitas a adequações que respeitem quaisquer
alterações de dispositivos legais que venham a ser publicados.
d) A Secretaria Municipal de Educação providenciará a divulgação do resultado de cada
rodada de Convocação para Designação Remota, contendo o nome e a classificação
dos candidatos contratados, no mesmo local em que ocorre a publicação dos Editais de
Convocação,
sendo
divulgadas
no
endereço
eletrônico:
https://www.novaserrana.mg.gov.br/portal/editais/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA
ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ Nº: 18.291.385/0001-59
e) A Secretaria Municipal de Educação não se responsabilizará por falhas de
comunicação; congestionamento das linhas de comunicação; problemas de ordem
técnica nos computadores utilizados pelos candidatos, bem como por outros fatores
alheios que impossibilitem o envio de dados referentes ao formulário de inscrição.
f) Casos omissos serão analisados e resolvidos pela Comissão de Processo Seletivo
nomeada pela Portaria 007/2020.
Nova Serrana/MG, 08 de junho de 2021.

NEUSA MARIA GOMES LAGO
Secretária Municipal de Educação

VAGAS PARA DESIGANÇÃO CONTRATOS - 09/06/2021
PEB II
CÓD.
7
8

Escola

Turno

Turma Aulas SUBSTITUIÇÃO

Observação

EM José Rodrigues Neto

Tarde

1º ao 5º
Ano

15

Cargo Vago

Educação para Cidadania

EM José Rodrigues Neto

Tarde

2º ao 5º
Ano

16

Cargo Vago

Cultura, Saber em Arte

REQUISITOS PARA
PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO

O nome do candidato deverá
constar na lista do Processo
Seletivo 02/2020 classificado da
264ª a 300ª posição

Auxiliar de Serviços Gerais
Escola
CÓD.
EM Alice Candida
1
EM Alice Candida
2
CMEI Maria Ap. de Andrade - Anexo
3
1
EM CONCEIÇÃO APARARECIDA
4
SANTOS SOUZA
EM CONCEIÇÃO APARARECIDA
5
SANTOS SOUZA
6
EM José Antônio de Lacerda

Turno

Qtd

SUBSTITUIÇÃO

TARDE
TARDE

1
1

CARGO VAGO
CARGO VAGO

TARDE

1

TARDE

1

TARDE
MANHÃ

1
1

CARGO VAGO
CARGO VAGO
CARGO VAGO
CARGO VAGO

REQUISITOS PARA
PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO

O nome do candidato
deverá constar na lista do
Processo Seletivo 03/2020
classificado da 49ª a 70ª
posição.

