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DECRETO Nº 3630/2018 
- DECRETA PONTO FACULTATIVO - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica Decretado Ponto Facultativo o dia 30 de abril de 2018, em todas as repartições, setores e órgãos públicos 
municipais. 
 
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 26 de abril de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

- Prefeito Municipal de Guiricema – 

                

PORTARIA Nº 244/2018 
- APOSENTA SERVIDOR - 

 
O Prefeito Municipal e o Diretor Executivo do IPREV de Guiricema, Estado de Minas Gerais, no uso de suas 

atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 499, datada em 08/01/2008, 
Resolve: 

Art. 1º - Conceder aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos proporcionais, nos termos do artigo 

38, inciso I, II e III, da Lei Municipal nº. 499, datada em 08/01/2008 e art. 40, § 1º, inciso III, alínea b da CR/88, com 
redação dada pela EC 41/03 ao servidor ERCI ANTÔNIO DA SILVA, matrícula 175, CPF: 712.168.636-87, no cargo 
efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, CE- 01 com direito a proventos calculados na forma do artigo 64 da Lei 
Complementar Municipal nº 499/2008, a partir de 25/04/2018. 
          Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Guiricema, 25 de abril de 2018. 
 

Ari Lucas de Paula Santos                               Roberto Antônio Ferreira 
      Prefeito Municipal                                       Diretor Executivo- IPREV 

                

Concorrência Pública 001/2018 
 

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Guiricema, designada pela Portaria nº 015/2018, faz 
saber aos interessados no processo licitatório nº 037/2018, Concorrência Pública nº 001/2018, cujo objeto é a seleção de 
pessoas físicas, visando à outorga de permissão do serviço de transporte individual de passageiros por táxi, que foram 
abertos os envelopes contendo a habilitação dos licitantes classificados na proposta. E após a análise da documentação 
a CPL habilitou todos os licitantes classificados em razão do pleno atendimento às regras do Edital. Assim a mesma 
anunciou abertura o prazo recursal em relação ao presente julgamento. Guiricema (MG), 26 de abril de 2018. José 
Antônio de Oliveira – Presidente da CPL. 
                

Pregão Presencial 014/2018 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 014/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto o 
registro de preços visando à contratação de empresa especializada para prestação de serviços gráficos a fim de atender 
as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, nos termos das condições contidas no termo de referencia, para os 
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próximos 12 (doze) meses, cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 10 de Maio 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), 26 de Abril de 2018. Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior, Pregoeiro. 
                

Pregão Presencial 015/2018 

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 015/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM tendo como 
objeto o registro de preços visando a contratação futura e eventual de veículo com condutor para o transporte escolar, 
nas rotas estabelecidas, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, cuja Sessão Pública para 
o Recebimento das Propostas se dará no dia 14 de Maio 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), 26 
de Abril de 2018. Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior, Pregoeiro. 
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