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PORTARIA Nº 413/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ANA CRISTINA VILAS BOAS DOS SANTOS, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 
Setor de Saúde 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/03/16 a 01/03/17, 
no período de 03/08/18 a 01/09/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 12 de julho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 414/18 
- CONCEDE LICENÇA – 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a DAYANA LUIZA BARROSO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de Ensino 
Fundamental 03 (três) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 09/07/18 a 11/07/18, conforme atestado 
médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/07/18. 
 

Guiricema, 13 de julho de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 415/18 
- CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a MAURA FLORENTINO BICALHO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Ensino Fundamental, 30 (trinta) dias de férias prêmio, será o 3º (terceiro) mês a que tem direito, referente ao 1º 
(primeiro) quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 01/08/18 a 30/08/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 13 de julho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos  

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 416/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a AISLAN EMYGDIO DE MOURA OLIVEIRA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, 

Setor de Saúde, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/16 a 
01/01/17, no período de 01/08/18 a 30/08/18, sendo convertido 1/3 das férias em abono pecuniário (de 01/08/18 a 
10/08/18), conforme art. 89, parágrafo 1º da Lei 63 de 19/04/1991. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

   
Guiricema, 13 de julho de 2018. 

Ari Lucas de Paula Santos 
Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 417/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a CÁTIA NAIR DA SILVA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de Meio 

Ambiente 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 02/01/16 a 01/01/17, no 
período de 01/08/18 a 30/08/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 13 de julho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 418/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a SABRINA SARTORI TOLEDO BARBOSA, ocupante do Cargo de Secretária Municipal de 

Educação, Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período 
aquisitivo de 01/01/17 a 31/12/17, no período de 01/08/18 a 30/08/18, sendo convertido 1/3 das férias em abono 
pecuniário (de 01/08/18 a 10/08/18), conforme art. 89, parágrafo 1º da Lei 63 de 19/04/1991. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 13 de julho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 419/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a PAULO CÉSAR TEIXEIRA TOLEDO, ocupante do Cargo de Psicólogo-CRAS, Secretaria Municipal 
de Assistência Social 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 23/01/17 a 
22/01/18, no período de 01/08/18 a 30/08/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 13 de julho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PRC Nº 251/2018 - PREGÃO Nº 027/2018 
 
Objeto:  Registro de preços visando à contratação futura e eventual de empresa para prestação de serviços de 

recapagem e vulcanização de pneus para os diversos setores da Administração, para os próximos 12 (doze) meses. 
O pregoeiro responsável pelo certame licitatório em referência faz saber aos interessados que houve a retificação do 
instrumento convocatório para inclusão dos seguintes itens no seu Edital: 
14.2.2. A empresa responsável pela recapagem/vulcanização dos pneus deverá possuir registro no INMETRO 
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) atendendo todas as exigências da legislação para 
prestação de tais serviços, fato que deve ser comprovado na entrega dos produtos. 
14.2.3. Os serviços poderão ser subcontratados, desde que atendidas as exigências descritas no item anterior. 
O mesmo texto foi inserido no item 02 do Termo de Referência. 
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Em razão da alteração em questão afetar o conteúdo das propostas, fica reaberto o prazo para recebimento das 
propostas para o dia 26 de Julho de 2018 às 10:00 horas. 
O Edital com as alterações encontra-se à disposição dos interessados no sítio oficial do Município. Guiricema (MG), 13 
de julho de 2018. Werik Jose Martins, Pregoeiro. 
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