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DECRETO MUNICIPAL nº 4.276, de 02 de dezembro de 2021.
Cria o programa “Projeto Área Legal” para
Regularização Fundiária no âmbito do município
de Guiricema-MG e dá outras disposições.
O PREFEITO DE GUIRICEMA-MG, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com o
disposto no art. 13, I, da Lei nº 13.465/2017.
CONSIDERANDO que o Município tem o dever de formular e desenvolver no espaço urbano as políticas de
suas competências de acordo com os princípios de competitividade, sustentabilidade econômica, social e ambiental,
ordenação territorial, eficiência energética e complexidade funcional, buscando que o solo se ocupe de maneira eficiente,
combinando seu uso de forma funcional;
CONSIDERANDO que compete ao Município promover a regularização fundiária urbana REURB, a qual
abrange medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam à regularização de núcleos urbanos informais;
CONSIDERANDO que constituem objetivos da REURB: identificar os núcleos urbanos informais, organizálos e assegurar a prestação de serviços públicos aos seus ocupantes, de modo a melhorar sua qualidade de vida;
ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de modo a priorizar a permanência dos ocupantes
nos próprios núcleos urbanos informais, a serem posteriormente regularizados; promover a integração social e a geração
de emprego e renda; conceder direitos reais, preferencialmente em nome da mulher; garantir o direito social à moradia
digna e às condições de vida adequadas; ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o
bem estar de seus habitantes; e concretizar o princípio constitucional da eficiência na ocupação e no uso do solo;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal n° 13.465. de 11 de julho 2017, que dispõe sobre a
regularização fundiária rural e urbana, dentre outros assuntos.
DECRETA:
Art. 1º No âmbito do município de Guiricema-MG, fica criado o programa de Regularização Fundiária
Urbana – REURB, denominado “Projeto Área Legal”.
Art. 2° Fica instituída a Comissão Municipal para Regularização Fundiária Urbana, que possui caráter
social, composta e desde já nomeada com os seguintes membros:
NOME
SUZANA CARLA MARTINS
CEZÁRIO JÚNIOR DOS SANTOS
ELIZABETH APARECIDA DE SOUZA
CHRISTIAN JOSÉ DE ALCÂNTARA
GABRIEL ANTÔNIO RUELA

ÓRGÃO REPRESENTADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO
AMBIENTE
CHEFE DE GABIENTE
PROCURADORIA JURÍDICA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

para que, sob a Presidência do primeiro, classifique e fixe uma das modalidades da Reurb ou promova o
indeferimento fundamentado do requerimento em até 180 (cento e oitenta) dias, nos termos dos artigos 32 da Lei nº
13.465/17.
Parágrafo único. A Comissão deverá, entre outras funções já estabelecidas na Lei 13.465/2017:
I.definir os requisitos para elaboração do projeto de regularização, no que se refere aos desenhos, ao
memorial descritivo e ao cronograma físico de obras e serviços a serem realizados, se for o caso (art. 36, §4º da Lei
13.465/17);
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II.aprovar e cumprir o cronograma para término das etapas referentes às buscas cartorárias, notificações,
elaboração do projeto de regularização fundiária e dos estudos técnicos para as áreas de risco ou consolidações
urbanas em áreas ambientalmente protegidas;
III.proceder às buscas necessárias para determinar a titularidade do domínio dos imóveis onde está situado o
núcleo urbano informal a ser regularizado, caso já não tenha sido fornecido pelo legitimado requerente;
IV.notificar os titulares de domínio, os responsáveis pela implantação do núcleo urbano informal, os
confinantes e os terceiros eventualmente interessados, para, querendo, apresentem impugnação no prazo de trinta dias,
contado da data de recebimento da notificação;
V.receber as impugnações e promover procedimento extrajudicial de composição de conflitos, fazendo uso,
inclusive, da arbitragem ou poderão instalar câmaras de prevenção e resolução administrativa de conflitos, no âmbito da
administração local ou, ainda, celebrar termo de ajustes com o Tribunal de Justiça estadual;
VI.lavrar o auto de demarcação urbanística, caso pretenda realizar o procedimento com demarcação
urbanística prévia; (art. 19 da Lei 13.465/17);
VII.na Reurb-S: operada sobre área de titularidade de ente público, caberá ao referido ente público ou ao
Município promotor a responsabilidade de elaborar o projeto de regularização fundiária nos termos do ajuste que venha
a ser celebrado e a implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; e se for operada sobre área titularizada
por particular, caberá ao Município a responsabilidade de elaborar e custear o projeto de regularização fundiária e a
implantação da infraestrutura essencial, quando necessária; (art. 33 da Lei 13.465/17), exceto quando houver interesse
disposto no § 2 do artigo 33 da Lei 13.465/17 que autoriza na seguinte forma: “na Reurb-S, fica facultado aos legitimados
promover, a suas expensas, os projetos e os demais documentos técnicos necessários à regularização de seu imóvel,
inclusive as obras de infraestrutura essencial nos termos do § 1º do art. 36 desta Lei.”;
VIII.na Reurb-E, a regularização fundiária será contratada e custeada por seus potenciais beneficiários ou
requerentes privados; na Reurb-E sobre áreas públicas, se houver interesse público, o Município poderá proceder à
elaboração e ao custeio do projeto de regularização fundiária e da implantação da infraestrutura essencial, com posterior
cobrança aos seus beneficiários;
IX.elaborar ou aprovar o projeto de regularização fundiária;
X.celebrar o termo de compromisso a ser assinado pelos responsáveis, públicos ou privados, pelo
cumprimento do cronograma físico definido no inciso IX do artigo 35 da Lei 13.465/17;
XI.emitir a Certidão de Regularização Fundiária, acompanhado da titulação final (legitimação fundiária,
concessão de direito real de uso ou de moradia e legitimação de posse, doação ou compra e venda de bem público);
XII.Emitir conclusão formal do procedimento;
Art. 3° A participação na comissão será prioritária, de relevante interesse público e sem ônus financeiro
para a Administração Pública Municipal.
Art. 4° A Comissão terá, para cada REURB instaurada, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprir
as obrigações previstas em Lei, prorrogável por igual período mediante justificativa.
Art. 5º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guiricema-MG, em 02 de dezembro de 2021.
JOSÉ OSCAR FERRAZ
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA
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DECRETO MUNICIPAL nº 4.277, de 02 de dezembro de 2021.
Estabelece critério para definição de População de Baixa
Renda para fins de enquadramento em Regularização
Fundiária de Interesse Social - REURB-S no âmbito do
município de Guiricema-MG.
O PREFEITO DE GUIRICEMA, no exercício de suas atribuições legais, em conformidade com o disposto no
art. 13, I, da Lei nº 13.465/2017 c/c art. 1°, §2°, I, do Decreto-Lei n° 1.876/1981.
CONSIDERANDO o objetivo de ampliar o acesso à terra urbanizada pela população de baixa renda, de
modo a priorizar a permanência dos ocupantes nos próprios núcleos urbanos informais a serem regularizados.
DECRETA:
Art. 1º No âmbito do município de Guiricema-MG, fica declarada como “População de Baixa Renda”, aquela
que possuir renda familiar mensal igual ou inferior ao valor correspondente a dois salários-mínimos vigentes.
Art. 2º Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guiricema-MG, em 02 de dezembro de 2021.
JOSÉ OSCAR FERRAZ
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA

DECRETO Nº 04278/2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art.
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es)
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 166.000,00 (cento e sessenta e seis mil
reais)
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Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guiricema, 02 de dezembro de 2021.

José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal de Guiricema

DECRETO Nº 04279/2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art.
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020.
D E C R E T A:
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Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es)
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 123.109,20 (cento e vinte e três mil cento
e nove reais e vinte centavos)
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Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guiricema, 09 de dezembro de 2021.

José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal de Guiricema

DECRETO Nº 04280/2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art.
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es)
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 111.121,23 (cento e onze mil cento e vinte
e um reais e vinte e três centavos)

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guiricema, 09 de dezembro de 2021.

José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal de Guiricema

DECRETO Nº 04281/2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art.
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es)
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil
quinhentos reais)

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guiricema, 10 de dezembro de 2021.

José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal de Guiricema

DECRETO Nº 4282/2021

DISPÕE SOBRE O RECESSO DE FINAL DE ANO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
O Prefeito do Município de Guiricema, José Oscar Ferraz, no uso de uma de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade do Executivo de conter despesas administrativas e operacionais da Prefeitura
Municipal, para conseguir cumprir os compromissos;
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CONSIDERANDO ser necessário estabelecer medidas para á redução do custo administrativo assegurando, todavia, o
funcionamento contínuo dos serviços essenciais do Município;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade em cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal,
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar Recesso no âmbito da administração pública municipal, do dia 24 a 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º - Excluem-se das medidas previstas neste Decreto, os setores que desempenham suas funções em regime de
escala ou que não admitem paralisação, inclusive o Pronto Atendimento junto ao Posto de Saúde Municipal; a Limpeza
Pública, incluindo coleta de lixo, dentre outros necessários em prol da continuidade do serviço público.
o

§ 1 – Durante o período de recesso, os serviços essenciais manterão seus expedientes normais, com atendimento, com
o número de servidores suficientes para a demanda do período, cabendo ao Secretário titular da pasta, estabelecer os
critérios para continuidade do serviço público.
o

§ 2 – As Sessões Públicas de Licitação anteriormente designadas permanecerão com as datas de realização
inalteradas, mobilizando-se os servidores necessários para tanto.
Art. 3º - Fica determinado o corte de ponto dos servidores que descumprirem o presente Decreto, sendo o Secretário de
cada pasta, responsável pelo controle.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Guiricema, 20 de dezembro de 2021.
José Oscar Ferraz
- Prefeito Municipal1) RETIFICAÇÃO DE EXTRATO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO Nº
0010301/2021. Processo: 301/2021, Pregão Eletrônico 011/2021, objeto: Aquisição de veículos novos, zero
quilômetro para manutenção das atividades do município de Guiricema-MG. Contratado: RODA BRASIL
REPRESENTAÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 15.332.890/0001-06, com
sede na RUA CAPITÃO OTÁVIO RAMOS, nº 966, Morro dos Engenheiros, na cidade de CRUZEIRO/SP, CEP
12.701.360, no valor total de R$ 225.400,00 (duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos reais) e SAFIRA
VEICULOS E PECAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 50.238.039/0001-10, com sede na AVENIDA
GUANABARA, n° 2383, Centro, na cidade de ANDRADINA/SP, CEP 16901-100, no valor total de R$ 125.000,00
(cento e vinte e cinco mil reais). Vigência do contrato: 17/09/2021 à 17/09/2022. GUIRICEMA, 17/09/2021. José
Oscar Ferraz - Prefeito Municipal.
2) RETIFICAÇÃO DE EXTRATO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO,
PROCESSO Nº 292/2021, Pregão Presencial 019/2021, objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de pneus novos, câmaras de ar e protetores para manutenção da frota do Município de Guiricema/MG.
Contratado: LUCAS LORENZO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 21.035.519/000185, com sede na RUA POÇOS DE CALDAS, nº 426, QUADRA 14, LOTE 14, Minerlandia, na cidade de VOLTA
REDONDA/RJ, CEP 27264-160, no valor total de R$ 198.484,00 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos e
oitenta e quatro reais). Vigência do contrato: 31/08/2021 à 31/08/2022. GUIRICEMA, 31/08/2021. José Oscar
Ferraz - Prefeito Municipal.
3) RETIFICAÇÃO DE EXTRATO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO Nº 154/2021, Pregão Presencial 007/2021, objeto: Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos, por maior desconto percentual sobre a tabela CMED/ANVISA, para atender as
demandas judiciais e para atendimento da contrapartida municipal dos medicamentos básicos do município de
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Guiricema/MG. Contratado: COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.537.890/0001-09, com sede na RUA TUPINAMBÁS, nº 651, Carapina, na cidade de
GOVERNADOR VALADARES/MG, CEP 35.060-530, no valor total de R$ 780.000,00 (setecentos e oitenta mil
reais). Vigência do contrato: 20/07/2021 à 20/07/2022. GUIRICEMA, 20/07/2021. José Oscar Ferraz - Prefeito
Municipal.
4) RETIFICAÇÃO DE EXTRATO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO Nº 406/2021, Concorrência Pública 002/2021, objeto: Contratação de empresa especializada do
ramo de construção civil com vistas à execução de restauro e requalificação da Praça Coronel Luiz Coutinho no
Município de Guiricema-MG. Contratado: C.A CONSTRUTORA ALMEIDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
27.361.830/0001-09, com sede na RUA PROJETADA, SN, Alto da Colina, na cidade de GUIRICEMA/MG, CEP
36.525-000, no valor total de R$ 200.077,44 (duzentos mil setenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).
Vigência do contrato: 22/11/2021 à 22/11/2022. GUIRICEMA, 22/11/2021. José Oscar Ferraz - Prefeito
Municipal.
5) RETIFICAÇÃO DE EXTRATO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO,
PROCESSO Nº 423/2021, Pregão Presencial 024/2021, objeto: Registro de Preços para futura e eventual
contratação de empresa para prestação de serviços de confecção de uniformes padronizados para os
funcionários do Município de Guiricema/MG. Contratados: BENHUR JOSE DE SOUSA – ME, inscrita no CNPJ
sob o nº 34.008.304/0001-17, com sede na RUA JOSÉ RODRIGUES DE MARTHOS NR, nº 72, Centro, na
cidade de MURIAÉ/MG, CEP 36.880-107, no valor total de R$ 43.357,00 (quarenta e três mil, trezentos e
cinquenta e sete reais), CLAUDIO OTAVIO COSTA SILVA, inscrita no CNPJ sob o n° 43.762.968/0001-68, com
sede na AVENIDA OLÉGARIO MACIEL, n° 558, APT 101, na cidade de UBÁ/MG, CEP 36.530-000, no valor
total de R$ 27.780,00 (vinte e sete mil, setecentos e oitenta reais), M UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 11.371.364/0001-02, com sede na RUA SANTA TEREZA, Centro, n° 133, na
cidade de SÃO JOÃO DEL REI/MG, CEP 36.300-114, no valor total de R$ 45.754,00 (quarenta e cinco mil,
setecentos e cinquenta e quatro reais). Vigência do contrato: 16/11/2021 à 16/11/2022. GUIRICEMA,
16/11/2021. José Oscar Ferraz - Prefeito Municipal.
6) RETIFICAÇÃO DE EXTRATO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO
PROCESSO n°: 424/2021, Pregão Presencial 025/2021, objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de materiais e equipamentos odontológicos para manutenção das atividades do Município de
Guiricema/MG. Contratado: CIRURGICA FRATELE PRODUTOS MEDICOS E ORTOP. LTDA, inscrita no CNPJ
sob o nº 37.180.839/0001-69, com sede na AVENIDA PADRE ARNALDO JANSEN, n° 512, Loja B, Bairro
Santana, na cidade de UBÁ/MG, CEP 36.506-064, no valor total de R$ 68.064,10 (sessenta e oito mil, sessenta
e quatro reais e dez centavos) e MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
38.259.748/0001-86, com sede na RUA CIPRIANO DE CARVALHO, n° 195, Cinquentenario, na cidade de BELO
HORIZONTE/MG, CEP 30.570-020, no valor total de R$ 45.390,00 (quarenta e cinco mil, trezentos e noventa
reais). Vigência do contrato: 17/09/2021 à 17/09/2022. GUIRICEMA, 17/09/2021. José Oscar Ferraz - Prefeito
Municipal.
7) RETIFICAÇÃO DE EXTRATO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO,
PROCESSO Nº 431/2021, Pregão Eletrônico 014/2021, objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição
de materiais e equipamentos de informática, periféricos e correlatos para atender as demandas do Município de
Guiricema/MG. Contratados: LUXSELL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 35.615.446/0001-05, com sede na RUA JANAITIBA, nº 980, Casa Branca, na cidade de BELO
HORIZONTE/MG, CEP 31.050-260, no valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), GOMES E GARCIA
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 04.552.128/0001-19, com sede na RUA AVEIRO, n° 345, São
Francisco, na cidade de BELO HORIZONTE/MG, CEP 31.255-060, no valor total de R$ 9.960,00 (nove mil,
novecentos e sessenta reais), SCORPION INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 04.567.265/0001-27,
com sede na AVENIDA WISTON CHURCHILL, Pinheirinho, n° 2370, andar 12, sala 1204 na cidade de
CURITIBA/PR, CEP 81.150-050, no valor total de R$ 3.381,00 (três mil, trezentos e oitenta e um reais), SEGINFO
COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 05.807.475/0001-08, com sede na
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RUA SAMUEL CAMPELO, Aflitos, n° 245, na cidade de RECIFE/PE, CEP 52.050-042, no valor total de R$
20.014,24 (vinte mil, quatorze reais e vinte e quatro centavos), R2 ELETRO E ELETRONICOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.171.114/0001-43, com sede na PRAÇA 28 DE SETEMBRO, Centro, n° 474, na cidade de
VISCONDE DO RIO BRANCO/MG, CEP 36.520-000, no valor total de R$ 58.412,00 (cinquenta e oito mil,
quatrocentos e doze reais), PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 10.848.698/0001-53, com
sede na RUA LUIS CARLOS GENTILE DE LAET, Horto Florestal, n° 2129, na cidade de SÃO PAULO/SP, CEP
02.378-000, no valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), VILSON DA SILVA BRUM, inscrita no CNPJ sob o n°
11.038.785/0001-08, com sede na AVENIDA OLEGARIO MACIEL, Industrial, n° 386, na cidade de UBÁ/MG, CEP
36.502-000, no valor total de R$ 1.069,00 (mil e sessenta e nove reais), J.G.L ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 14.661.578/0001-01, com sede na RUA PACIFICO, Jardim Indianopolis, n° 62, na
cidade de LONDRINA/PR, CEP 86.010-760, no valor total de R$ 6.275,00 (seis mil, duzentos e setenta e cinco
reais), ENOQUE CUNHA DE SOUSA – COMERCIO DE INFORMATICA,
inscrita no CNPJ sob o n°
16.677.622/0001-99, com sede na Q SCN QUADRA 01, n° 512, Asa Norte, na cidade de BRASILIA/DF, CEP 70.711905, no valor total de R$ 7.997,50 (sete mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos), EDERSON
CUNHA DE SOUSA – COMERCIO DE INFORMATICA, inscrita no CNPJ n° 18.806.093/0001-01, com sede na ST
CHIN CA 01 LOTE A BLOCO A SALA 470, SN, Setor de Habitações Individuais Norte, na cidade de BRASILIA/DF,
CEP 71.503-501, no valor total de R$ 5.975,00 (cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais), ILMA CHAVES
PEREIRA 74191209604, inscrita no CNPJ sob o n° 19.026.964/0001-37, com sede na AVENIDA FRANCISCO
NEGRÃO DE LIMA, n° 503, Céu Azul, na cidade de BELO HORIZONTE/MG, CEP 31.545-000, no valor total de R$
274,00 (duzentos e setenta e quatro reais), MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 19.545.333/0001-19, com sede na RUA MERIDIONAL, n° 180, Conjunto Celso
Machado, na cidade de BELO HORIZONTE/MG, CEP 30.882-010, no valor total de R$ 336.021,45 (trezentos e trinta
e seis mil, vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), DANTON GABRIEL SIMPLICIO DE SALES SILVA,
inscrita no CNPJ sob o n° 38.084.603/0001-91, com sede na RUA JACO, n° 137, Jardim São Pedro, na cidade de
BARUERI/SP, CEP 06.402-210, no valor total de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), EUROTCH TECNOLOGIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 39.496/0002-06, com sede na AVENIDA SEISCENTOS, SN, Terminal Intermodal
da Serra, CEP 29.161-399, no valor de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos reais), PRIMAVERA
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 41.143.642/0001-27, com sede na ROD ES-010, n° 4255 A, Sala
15, Jardim Limoeiro, CEP 29.164-140, no valor total de R$ 48.300,00 (quarenta e oito mil e trezentos reais),
ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA 019363711111, inscrita no CNPJ sob o n° 42.669.518/0001-62, com sede
na COL AGRICOLA AGUAS CLARAS CHACARA 8, n° 1, Guara I, CEP 71.090-075, no valor total de R$ 499,50
(quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), TREER TECNOLOGY EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
n° 41.680.761/0001-19, com sede na RUA PROFESSOR LINCOLN CONTINENTINO, n° 10, sala 02, Cidade Nova,
na cidade de BELO HORIZONTE/MG, CEP 31.170-230, no valor total de R$ 268.740,00 (duzentos e sessenta e oito
mil, setecentos e quarenta reais). Vigência do contrato: 08/12/2021 à 08/12/2022. GUIRICEMA, 08/12/2021. José
Oscar Ferraz - Prefeito Municipal.

Retificação de Decreto
DECRETO Nº 04272/2021
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art.
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 779 de 01 de setembro de 2020.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2021 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es)
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 103.300,00 (cento e três mil trezentos
reais)
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Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guiricema, 23 de novembro de 2021.

José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal de Guiricema

JOSE OSCAR FERRAZ:00727645625

Assinado de forma digital por JOSE OSCAR FERRAZ:00727645625
Dados: 2021.12.22 10:40:51 -03'00'
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