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de Construção da Estação de Tratamento de Esgotos – Ponte dos 

Perdões, em Catas Altas/MG, incluindo o fornecimento de materiais e 

mão de obra, conforme edital e anexos. Licitantes habilitadas: Carvalho 

Queiroz Engenharia Ltda., CNPJ nº 71.474.936/0001-00; Construtora 

Vale do Ouro Eireli, CNPJ nº 06.280.244/0001-51; Foco Construtora e 

Prestadora de Serviços Ltda-ME, CNPJ nº 12.477.109/0001-01 e RFJ 

Construtora Eireli, CNPJ nº  
12.403.924/0001-18. Diante da renúncia de prazo de recursos quanto a 

fase de habilitação pelos representantes das licitantes, a CPL procedeu 

a abertura dos envelopes de propostas comerciais e após o 

cotejamento classificou as proponentes: Construtora Vale do Ouro 

Eireli, CNPJ nº 06.280.244/0001-51, em 1º lugar, com a proposta no 

valor de R$ 5.970.950,69; Foco Construtora e Prestadora de Serviços 

Ltda-ME, CNPJ nº 12.477.109/0001-01, em 2º lugar, com o valor de R$ 

6.076.706,73; RFJ Construtora Eireli, CNPJ nº 12.403.924/0001-18, em 

3º lugar, com o valor de R$ 6.627.437,09 e Carvalho Queiroz 

Engenharia Ltda.-EPP, CNPJ nº 71.474.936/0001-00, em 4º lugar, com 

a proposta comercial no valor de R$ 6.902.673,65. A licitante Foco 

Construtora e Prestadora de Serviços Ltda-ME, que se enquadra na 

condição de microempresa (ME) e faz juz ao benefício previsto na 

legislação vigente manifestou interesse de usufruir do beneficio da Lei 

Complementar nº 123 de 2006, no artigo 44, inciso 1º, do empate ficto 

e apresentou verbalmente nova proposta comercial de cobertura da 

proposta comercial classificada em 1º lugar, com o valor de R$ 

5.970.900,00 (cinco milhões, novecentos e setenta mil e novecentos 

reais), tendo o prazo de 48 horas para envio de nova proposta 

comercial, acompanhada de planilha de custo global, cronograma e 

planilha de composição de preços unitários. Fica aberto prazo de 

recurso de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recursos, estando 

o processo licitatório com vista franqueada aos interessados. A ata na 

íntegra está disponível no sítio: 

http://portaltransparencia.catasaltas.mg.gov.br/licitacoes.
 E-mail: 

cpl@catasaltas.mg.gov.br. 
 
KÁTIA FIGUEIREDO  
Presidente da CPL.  
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ERRATA 03 - EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N°. 01/2019, 
DE 14 DE OUTUBRO DE 2019  
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAS ALTAS/MG  
 
COMUNICADO DE REABERTURA DO CONCURSO PÚBLICO 

 
O Município de Catas Altas torna público aos interessados a 
reabertura do Concurso Público, bem como alteração da data 
para realização da prova objetiva e redação para o cargo de 
Guarda Municipal, referente ao Edital do Concurso Público nº 
01/2019, cujas alterações estão elencadas a seguir:   
Alteram-se os itens 8.5 e 8.5.1, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:  
8.5. Eventuais erros de digitação ocorridos durante o preenchimento do 

formulário de inscrição ou isenção tais como: nome do candidato, nome 

social e codinome, número do documento de identidade utilizado na 

inscrição, sigla do órgão expedidor ou na data de nascimento, deverão 

ser corrigidos pelo próprio candidato diretamente no sistema disponível 

no site www.gestaodeconcursos.com.br, em minhas inscrições, clicar 

na inscrição e realizar a correção dos dados pessoais até o dia 01 de 

outubro de 2020.  
8.5.1. Após o dia 01 de outubro de 2020 as informações 
prestadas serão definitivas para este Concurso Público e não 
poderão ser alteradas ou retificadas. 

 
Alteram-se os itens 9.1.2 e 9.4.1, que passam a vigorar com a 
seguinte redação:  
9.1.2. A aplicação da Prova Objetiva e Redação ocorrerá no dia 27 de 

setembro de 2020, no turno da tarde e será realizada no Município de 

 
Catas Altas, sendo 04 (quatro) horas de prova para o cargo de 
Guarda Municipal.  
9.4.1. As provas serão aplicadas em Catas Altas/ MG, no dia 
27 de setembro de 2020, ficando esta data subordinada à 
disponibilidade de locais adequados à realização das provas. 

 
Altera-se o item 1 do Regulamento do Teste de Aptidão Física 
para o Concurso da Prefeitura Municipal de Catas Altas, que 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
1. De acordo com o item 4.1 alínea “f”, o candidato deverá ter 
no máximo 35 anos completos para o cargo de Guarda 
Municipal, conforme Lei nº 665/2020. 

 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de 
Concurso nº 01/2019.  
O Edital será consolidado de forma a contemplar esta retificação. 
Obs.: Será disponibilizado no endereço eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Catas Altas e da Gestão de Concursos da Fundep, as 

orientações necessárias para os candidatos realizarem as provas 
considerando os protocolos de segurança atualizados da OMS. 

 
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Catas Altas, 16 de setembro de 2020. 
 
JOSÉ ALVES PARREIRA  
Prefeito Municipal de Catas Altas  
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PROCURADORIA JURÍDICA 

CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL 

 
A Prefeitura Municipal de Catas Altas, no uso de suas atribuições 

legais, e nos termos do Edital 01/2019 do Concurso Público, torna 

público o resultado pós recurso das inscrições deferidas, dos pedidos 

de condição especial e reserva de vagas, para o cargo de Guarda 

Municipal. A integra do resultado será divulgado nos endereços  
eletrônicos < www.catasaltas.mg.gov.br > e 
<www.gestaodeconcursos.com.br>.  
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PROCURADORIA JURÍDICA  

CONCURSO PÚBLICO - GUARDA MUNICIPAL - MEDIDAS 
SANITÁRIAS PARA O DIA DA PROVA 

 
Normas e Medidas de Prevenção e Segurança a propagação e 
contágio do novo coronavírus (COVID19) durante a aplicação 
da Prova Objetiva e Redação para o cargo de Guarda 
Municipal da Prefeitura Municipal de Catas Altas, observando 
as recomendações dos órgãos sanitários. 

 
Os candidatos deverão comparecer aos locais de prova 60 

(sessenta) minutos antes do horário previsto para o início da 

realização das provas, munidos do original de documento de 

identidade oficial com foto, caneta esferográfica azul ou preta, 

fabricada em material transparente, máscara de proteção,álcool 

em gel 70% (em recipiente pequeno, transparente e sem rótulos), 

garrafa de água mineral (transparente e sem rótulos) e 

preferencialmente, o Comprovante Definitivo de Inscrição – CDI ou 

do boleto original quitado com comprovante de pagamento. 

 
- Os candidatos que optarem em levar lanche, os alimentos 
devem ser acondicionados em embalagens plásticas 
transparente, de modo a permitir a higienização. 

 
Será obrigatório o uso de máscara de proteção na entrada e 

durante toda a permanência no local de prova para a realização do 

Concurso Público. A máscara de proteção deve ser usada 

corretamente, cobrindo completamente o nariz, boca e queixo. 

www
w.diariomunicipal.com.br/amm-mg 28 



.cursoisolin.com.br 


