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I) Gabinete do Prefeito 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

II) Secretaria de Administração 

Não há publicação. 

_____________________________________________________ 

III) Secretaria de Educação 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

IV) Secretaria de Saúde 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

V) Controladoria Geral do Município 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

VI) Secretaria de Assistência Social 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

VII) Secretaria de Governo e Comunicação Social 

Não há publicação 

VIII) Legislação 

Não há publicação. 

______________________________________________________ 

IX)Licitações e contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
EVANGELISTA/MG aviso de REPUBLICAÇÃO DE 
LICITAÇÃO – Proc. 104/2021 – Pregão Presencial 
014/2021 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 

aquisição de cilindros de oxigênio e ar comprimido, 
recarga e fornecimento de gases medicinais e utensílios 
para atender demanda da rede de urgência e 
emergência da Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município de São João Evangelista, com exclusividade 
para empresas ME E EPP. Menor Preço por Item. 
Abertura: 25/06/2021 – Horário: 09h00min. Maiores 
informações: licitacao.sje1@gmail.com – Paulo 
Henrique Silva – Pregoeiro Municipal. 
 
--------------------//--------------------//--------------------  
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO 
EVANGELISTA/MG aviso de LICITAÇÃO – Proc. 
120/2021 – Chamada Pública 001/2021 - Objeto: 
Aquisição de Gêneros Alimentícios a serem adquiridos 
da Agricultura Familiar com a verba do PNAE para a 
merenda escolar para o exercício do ano de 2021. 
Menor Preço por Item. Abertura: 29/06/2021 – 
Horário: 09h00min. Maiores informações: 
licitacao.sje1@gmail.com – Paulo Henrique Silva – 
Pregoeiro Municipal. 
 
--------------------//--------------------//--------------------  

 
AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 015/2021 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 116/2021 

 
 
1 – O Pregoeiro Oficial do Município de São João 

Evangelista/MG, no uso das prerrogativas que lhe 

conferem a lei, comunica aos interessados que 

foram realizadas alterações no Edital e no Termo de 

Referência do Procedimento Licitatório Modalidade 

Pregão Presencial nº. 015/2021, objetivando o 

REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa 

para locação de equipamentos novos; serviços de 

suporte técnico, incluindo instalação e configuração 

dos equipamentos, drivers e softwares em geral e 
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manutenção técnica corretiva e preventiva nos 

equipamentos, incluindo peças de reposição, de 

todos os suprimentos e consumíveis (exceto papel); 

treinamento e suportes aos usuários da solução, 

locação de sistema de gestão de conteúdo 

empresarial (ecm) e prestação de consultoria para 

levantamento de informações, alinhamento de tipos 

de documentos, configuração e parametrização 

inicial, para atender às necessidades dos 

departamentos, secretarias e setores 

administrativos do Município de São João 

Evangelista/MG, conforme anexo I, conforme termo 

de referência retificado em anexo ao edital em 

destaque. 

 

2 – As alterações no Edital e no Termo de Referência 

refere-se a adequações do objeto e dos itens, bem 

como adequações no Edital, com o intuito de permitir 

um maior numero de empresas participantes e uma 

melhor execução dos serviços a ser prestados. 

 

3 – A sessão pública agendada para as 09:00 horas do 

dia 23/06/2021, FOI REMARCADA PARA AS 13:30 do 

dia 24/06/2021, em virtude da republicação, para 

recebimento, abertura dos envelopes e julgamento da 

documentação habilitatória e propostas de preços. 

 

4 – O edital com as devidas alterações deverá ser 

retirado no site oficial do Município de São João 

Evangelista, www.sje.mg.gov.br, mural de licitações, 

licitações em andamento, licitações do Município, ou 

pelo email: licitacao.sje1@gmail.com. 

 

São João Evangelista/MG, 11 de Junho de 2021. 
 
 

PAULO HENRIQUE SILVA 
Pregoeiro Municipal 

 
 
______________________________________________________ 

  
X) Atos Oficiais 

Não há publicação. 
______________________________________________________ 
XI) Concursos Públicos 

Não há publicação. 
______________________________________________________ 
XII) Publicações Diversas 

Não há publicação. 
______________________________________________________ 

XIII) Poder Legislativo 
 
 
Não há publicação. 
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