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PORTARIA Nº 093/18 
- CONCEDE LICENÇA – 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a WESLITA APARECIDA DAMIANI PRATA, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Sec. 
Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, 15 (quinze) dias de licença para tratamento de 
saúde, no período de 09/02/18 a 23/02/18, conforme atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Guiricema, 09 de fevereiro de 2018  

Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 

                

PORTARIA Nº 094/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a APARECIDA DE FÁTIMA MARTA, ocupante do Cargo de Agente Comunitário de Saúde, Setor de 
Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 11/03/17 a 10/03/18, no 
período de 01/03/18 a 30/03/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

  Guiricema, 09 de fevereiro de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 

                

Pregão Presencial 001/2018 
 

O pregoeiro responsável pela condução do processo licitatório que objetiva a implantação do registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva nos veículos leves, pesados e semipesados, máquinas e equipamentos pesados, tratores e motocicletas 
pertencentes à frota do Município de Guiricema, incluindo o fornecimento de peças e acessórios genuínos e originais da 
marca do veículo/equipamento, compreendendo os serviços de reparos mecânicos em geral, elétricos, alinhamento e 
balanceamento, estofamento, funilaria, lanternagem, pintura, tapeçaria, estofamento, tornearia, sistema de molas, de ar 
condicionado, caixa de câmbio, soldas, escapamentos, radiadores, suspensão, sistema de freios, bem como, retífica de 
motores e bomba e outros serviços afins necessários ao completo e perfeito funcionamento dos veículos, conforme 
especificações contidas na distribuição dos lotes, faz saber aos licitantes interessados que a empresa TRATORMOTA 
PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.640.129/0001-52 e a empresa LOJÃO AUTO PEÇAS LTDA EPP, CNPJ nº 
22.522.122/0001-80 que irão apregoar novamente os LOTES 05 e 06 tendo em vista da inabilitação da empresa AUTO 
PEÇAS WTD LTDA, CNPJ nº 04.791.405/0001-46 até então vencedora dos referidos lotes. Sendo assim, fica convocado 
as empresas TRATORMOTA PEÇAS E SERVIÇOS e a empresa LOJÃO AUTO PEÇAS para Sessão Pública se dará no 
dia 19 de Fevereiro de 2018, às 14:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. Guiricema (MG),  

15 de fevereiro de 2018.  
Antônio Márcio Coutinho Júnior – 

Pregoeiro. 
 
 

 



 

 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 

Quinta-feira, 15 de fevereiro de 2018 

Ano 1 - n° 0008 
Volume com 3 páginas 

2 

 

DECRETO Nº 03614/2018 

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR 

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art. 
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 723 de 17 de novembro de 2017. 
 
D E C R E T A: 
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2018 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es) 
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s).R$ 2.000,00 (dois mil reais) 
 

 

 
Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o § 1º do art. 
43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. 
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Guiricema, 09 de fevereiro de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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