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PORTARIA Nº 448/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a SEBASTIÃO ROBERTO BICALHO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Estradas Vicinais, 90 (noventa) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 03/08/18 a 31/10/18, conforme 
atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/08/18.  
 

Guiricema, 10 de agosto de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 449/18 
- 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 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 07/08/18 a 08/08/18, conforme atestado 

médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 07/08/18. 
 

Guiricema, 10 de agosto de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 450/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a FABRICIO JOSE FIRMINO, ocupante do Cargo de Motorista, setor de Estradas Vicinais, 30 (trinta) 

dias de licença para tratamento de saúde, no período de 03/08/18 a 01/09/18, conforme resultado de perícia médica em 
anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03/08/18.  
 

Guiricema, 10 de agosto de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

Inexigibilidade nº 003/2018 
 

A Comissão Permanente de Licitação faz saber aos interessados que foram credenciados no PRC 271/2018, 
Inexigibilidade 003/2018, os seguintes produtores rurais: Lúcio dos Santos Lopes, portador do CPF nº 236.381.846-68 
com o valor global de R$ 6.440,00 (seis mil quatrocentos e quarenta reais). Lindomar Aparecido dos Santos, portador do 
CPF nº 712.530.686-15, com o valor global de R$ 3.325,00 (três mil trezentos e vinte e cinco reais). José Geraldo de 
Oliveira, portador do CPF nº 454.051.236-68, com o valor global de R$ 1.743,50 (um mil setecentos e quarenta e três 
reais e cinquenta centavos). Marcelo Augusto Durso Carvalho, portador do CPF nº 100.094.806-41, com o valor global 
de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Rubens Cláudio de Faria, portador do CPF nº 042.170.616-33, com o valor 
global de R$ 500,00 (quinhentos reais). Guiricema, 13 de agosto de 2018. José Antônio de Oliveira. 
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