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 ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA/MG 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 0012/2022 

INEXIGIBILIDADE / CREDENCIAMENTO Nº. 003/2022. EXIGÊNCIA LEGAL: Lei nº.8.666/93, e 

suas posteriores alterações, nos termos do artigo 25, inciso I e III. DO OBJETO:   Contratação de 

um profissional médico ginecologista, especializado para cuidar da saúde da mulher, com objetivo 

de desenvolver ações intersetoriais e interdisciplinares de promoção, prevenção e reabilitação no 

município, conforme Edital de Inexigibilidade / Credenciamento n.º 003/2022. PROMITENTE: 

CLIGEO SERVICOS MEDICOS LTDA. O Prefeito Municipal de Açucena, RATIFICA o 

reconhecimento da situação de INEXIGIBILIDADE / CREDENCIAMENTO, necessária à 

contratação de Médico ginecologista. Firmamos a presente RATIFICAÇÃO, determinamos a sua 

publicação. Açucena / MG, 22 de fevereiro de 2022. Raulisson Morais. Prefeito Municipal. 

 

Extrato do Termo de Contrato Nº 010/2022, Inexigibilidade nº 03/2022- Processo nº 012/2022, 

firmado com a empresa CLIGEO SERVICOS MEDICOS LTDA, no valor de R$ 86,67 por consulta 

totalizando o valor global de R$ 71.502,75, cujo objeto é o prestação de serviços de profissional 

médico ginecologista, especializado para cuidar da saúde da mulher, com objetivo de desenvolver 

ações intersetoriais e interdisciplinares de promoção, prevenção e reabilitação no município.  

Açucena, 22/02/2022. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 

 

Extrato da Ata de Abertura da Tomada de Preços nº 001/2022, Contratação de empresa para a 

prestação de serviços de elaboração, planejamento e inserção de laudos turístico e esportivo em 

atendimento à lei estadual n.º 18.030/2009, confecção do plano municipal de turismo e captação 

de recurso/receitas para projetos e infraestrutura nos segmentos esportivos e turístico, empresa 

vencedora: CRIATIVO PRODUÇOES E ASSESSORIA EIRELI. Açucena/MG, 07/03/2022 – 

Mayron César Moreira Magalhães – Presidente da CPL. 

 

Extrato da Ata de Abertura do Pregão Presencial n.º 006/2022, Contratação de Rádio FM com a 

finalidade de divulgar informações relativas às ações municipais com programa diário, com 

gravações de spots de áudio e inserções diárias de 30 para atender as diversas Secretarias da 

Prefeitura Municipal de Açucena/MG, onde a empresa STORK COMUNICAÇOES LTDA foi 
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habilitada com ressalva por apresentar CND Federal vencida, sendo concedido o prazo 

estabelecido pela lei de micro empresa para apresentar nova certidão. Açucena/MG, 07/03/2022 

– Mayron César Moreira Magalhães – Pregoeiro. 

 

Extrato da Ata de Abertura do Pregão Presencial n.º 007/2022, Contratação de empresa em 

prestação de serviços de filmagens e fotografias aéreas feitas por equipamento aéreo drone, 

realização e fotografias em geral, produção com edição de vídeos, imagens, objetivando registro 

de obras, eventos, entre outros serviços e ações realizadas pelo Município de Açucena/MG, 

empresa vencedora: FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619. Açucena/MG, 

07/03/2022 – Mayron César Moreira Magalhães – Pregoeiro. 

 

Extrato do termo de Contrato n.º 012/2022, Pregão Presencial n.º 007/2022, firmado com 

FRANCISCO JUNIOR SOARES DE PINHO 10362727619 no valor global de R$ 17.580,00 

(dezessete mil e quinhentos e oitenta reais), cujo objeto é a Contratação de empresa 

especializada em prestação de serviços de filmagens e fotografias aéreas feitas por drone, 

fotografias, produção e edição de vídeos e imagens, para registro de obras, eventos, entre outros 

serviços e ações realizadas pelo município de Açucena. Vigência: até 31/12/2022. Açucena/MG 

07/03/2022. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 

 


