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PORTARIA Nº 193/18 
- PRORROGA CONTRATO  - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve prorrogar o contrato de MARIA APARECIDA TEIXEIRA, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, Setor 

de Saúde, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, no período de 29/03/18 a 28/03/19. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 29/03/18. 
 

Guiricema, 02 de Abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 194/18 
- PRORROGA CONTRATO  - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve prorrogar o contrato de LEONARDO RIBEIRO CUNHA, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, Setor de 
Saúde, por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, no período de 30/03/18 a 29/03/19. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 30/03/18. 
 

Guiricema, 02 de Abril de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 195/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a NEUZIANA APARECIDA DE ANDRADE GUERING, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços 
Gerais, Sec. Munic. de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente, 07 (sete) dias de licença, por motivo de 
falecimento de seu pai, (de conformidade com a Lei Municipal nº 63 de 19 de Abril de 1991 – Estatuto do Servidor 
Público Municipal Art.108, III, b) no período de 14/03/18 a 20/03/18, conforme certidão de óbito em anexo. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 14/03/18. 
 

Guiricema, 02 de abril de 2018 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Tomada de Preço 002/2018 
 

A Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇO 002/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR EMPREITADA GLOBAL tendo como objeto a 
contratação de empresa especializada em prestação de serviços contínuos de consultoria e assessoria na elaboração, 
execução, prestação de contas e fiscalização de projetos de engenharia e congêneres junto a Prefeitura Municipal de 
Guiricema, relativos a convênios e demais ajustes com o Estado e a União e obras e serviços realizados pelo Município, 
com responsabilidade técnica, mediante duas visitas semanais in loco na Sede Administrativa do Município e de acordo 
com o Projeto Básico em anexo, cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 25 de Abril de 
2018, às 15:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site 
da Prefeitura M. de Guiricema. Guiricema (MG), 02 de Abril de 2018. José Antônio de Oliveira, Presidente da CPL. 
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Pregão Presencial 010/2018 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 010/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE tendo 
como objeto a contratação de empresa especializada em cessão de direito de uso temporário de sistemas integrados de 
gestão pública/fiscal, sistema de nota fiscal eletrônica de serviços e sistema de declaração eletrônica do ISSQN, 
conforme especificações do termo de referência, cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 
16 de Abril de 2018, às 13:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema. Guiricema (MG), 02 de Abril de 2018. Antônio Márcio Coutinho Oliveira 
Júnior, Pregoeiro. 
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