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PORTARIA Nº 481/2018 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por 

Lei, resolve conceder a BIANCA SARTORI DA SILVA, ocupante do cargo de Assessor Financeiro, Setor de 

Tesouraria, 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 27/0818 a 28/08/18, conforme 

atestado médico em anexo.  

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Guiricema, 27 de gosto 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 nº 0021582017, nos termos do art. 
57, inc II da Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de veículo, 
com condutor, para o transporte escolar, nas rotas estabelecidas, para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Educação. Nova vigência de 25/08/2018 a 23/08/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito 
Municipal 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Guiricema 
Tomada de Preço 004/2018 

O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Guiricema/MG comunica aos interessados que fará licitação 
na modalidade TP 004/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL tendo como objeto a contratação 
de empresa especializada com responsabilidade técnica para realização de obras de recapeamento asfáltico 
em CBUQ, na rua prefeito José de Carvalho Martha (bairro Bengo) e Rua Soldado Ozeias Teodoro Vieira 
(bairro Alto da Colina), conforme projeto aprovado e convênio nº 696/2016 firmado com o Estado de Minas 
Gerais, cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 18 de Setembro de 2018, às 
14:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site 
da Prefeitura Municipal de Guiricema. Guiricema (MG), 27 de Agosto de 2018. José Antônio de Oliveira, 
Presidente da CPL. 
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