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PROCESSO Nº091/2017 – PREGÃO Nº 022/2017 
CONTRATO Nº 0020912017 

 
A Prefeitura Municipal de Guiricema notifica através do presente a CONTRATADA Izabel Alves de Assis - ME, sediada 
à Avenida Visconde do Rio Branco, nº 95, Centro, CEP 36.530-000, São Geraldo/MG, inscrita no CNPJ nº 
26.602.537/0001-15, que o contrato em referência foi rescindido unilateralmente, no dia 24/10/2018, com arrimo no 
artigo 78, inciso XVII da Lei de Licitações, considerando a relevante celebração de convênio do Município de Guiricema 
junto ao Hospital São João Batista, conforme ata deliberativa confeccionada juntamente com os Municípios de Visconde 
do Rio Branco, São Geraldo e Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que visa prestar manutenção por aporte 
financeiro, com vistas ao atendimento de urgência e emergência naquele nosocômio. Fica aberto o prazo recursal. 
Guiricema (MG), 25 de outubro de 2018. Ari Lucas de Paula Santos – Prefeito Municipal. 
    

PROCESSO Nº 130/2018 – TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 
CONTRATO Nº 0011302018 

 
A Prefeitura Municipal de Guiricema notifica através do presente a CONTRATADA M.A.N.F. Halfeld Clark Consultoria 
Ltda - ME, sediada à Avenida Dr. José Neves, nº 341, Centro, CEP 36.180-000, Rio Pomba/MG, inscrita no CNPJ nº 
09.458.379/0001-52, que o contrato em referência foi rescindido unilateralmente, no dia 24/10/2018, com arrimo no 
artigo 78, inciso XVII da Lei de Licitações, em razão de relevante interesse público uma vez que, diante da grave crise 
financeira que assola o país, considerando o público e o notório fato de que o Estado de Minas Gerais vêm, dia após 
dias, se apropriando de valores constitucionalmente devido aos municípios e, considerando que é dever discricionário do 
gestor aplicar os valores que ainda restam em setores essencialmente necessários em prol da coletividade, sobretudo as 
áreas da saúde e educação. Dessa forma, torna-se inviável, ou melhor, impagável a manutenção deste contrato, neste 
momento, razão pela qual, justifica-se a presente e necessária rescisão, com vistas ao efetivo corte de gastos, e evitar o 
colapso financeiro do Município. Fica aberto o prazo recursal. Guiricema (MG), 25 de outubro de 2018. Ari Lucas de 
Paula Santos – Prefeito Municipal. 
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