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PORTARIA Nº 199/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ADRIEL MOREIRA RODRIGUES, ocupante do Cargo de Assistente de Serviços, Setor de 

Estradas Vicinais, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/17 a 
01/01/18, no período de 02/05/18 a 31/05/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 05 de abril de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 035/2015, nos termos do art. 57, inc II da Lei 
8666/93 que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e 
corretiva no parque de iluminação pública do Município de Guiricema, nova vigência de 28/03/2018 a 27/03/2019. Ari 
Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 045/2015, nos termos do art. 57, inc II da Lei 
8666/93 que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria e consultoria 
em gestão pública, nova vigência de 30/03/2018 a 30/03/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

Pregão Presencial 011/2018 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 011/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto 
aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados no preparo da merenda escolar da rede municipal de ensino, 
durante o primeiro semestre de 2018, cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 19 de Abril 
de 2018, às 09:00 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), 05 de Abril de 2018. Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior, 
Pregoeiro. 
                

Pregão Presencial 012/2018 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 012/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE tendo 
como objeto o registro de preços visando à contratação futura e eventual destinada a locação de palco, sonorização, 
iluminação, banheiros químicos, barracas, equipe de apoio, bandas de música, tendas e recreação para as festividades 
tradicionais do Município e eventos culturais e sociais que acontecerão nos próximos 12 (doze) meses, cuja Sessão 
Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 27 de Abril de 2018, às 09:00 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), 05 de Abril de 2018. Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior, Pregoeiro. 
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RESCISÃO CONTRATUAL 
 

O Município de Guiricema vem por meio deste comunicar a rescisão contratual amigável junto a empresa Nayana 
Moreira Faria de Souza – ME, inscrita sob o CNPJ 22.337.375/0001-84, com sede na cidade de Alto do Rio Doce, 
estado de Minas Gerais, CEP 36.264-000. A rescisão contratual se deu pela alegação da empresa de que a distância 
entre sua sede e o município de Guiricema inviabiliza a entrega semanal dos itens licitados, não satisfazendo portanto às 
necessidades da Rede Municipal de Ensino de Guiricema. Guiricema (MG), 05 de Abril de 2018. Ari Lucas de Paula 
Santos, Prefeito Municipal. 
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