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 ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA/MG 

 

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO / 

ADMINISTRATIVO N.º 008/2022. REF.: DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2022. Ratifico o ato 

da Comissão Permanente de Licitação, que dispensou a Licitação, com fundamento no inciso VIII, 

do Art 24 da Lei 8.666/93, em favor da Secretaria de Estado de Governo, objetivando a prestação 

de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial Eletrônico “Minas Gerais” - DOMG-e, 

de atos de expediente administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos 

licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos cuja publicidade é exigida em lei, 

nos termos da Lei n. 19.429, de 11/01/2011 e do inciso II do art. 21 da Lei Federal n. 8.666, de 

21/06/1993, com estimativa de valor global de R$ 60.241,20 (sessenta mil duzentos e quarenta e 

um reais e vinte centavos). Tendo presente o constante dos autos, face ao disposto no art. 26 da 

Lei nº. 8.666/93, determino a publicação da presente dispensa na forma da lei, vez que o 

processo se encontra devidamente instruído. Registre-se e publique-se. Açucena, 17 de janeiro 

de 2022. Raulisson Morais. Prefeito Municipal. 

 

EXTRATO DO CONTRATO 05/2022 – DISPENSA 01/2022, Firmado com SECRETARIA DE 

ESTADO DE GOVERNO, a prestação de serviços de publicação de atos oficiais no Diário Oficial 

Eletrônico “Minas Gerais” - DOMG-E. valor global estimado de R$ 60.241,20 (sessenta mil 

duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos). Açucena 17/01/2022 – Raulisson Morais – 

Prefeito Municipal.  

 

EXTRATO DO 2º ADITIVO DO CONTRATO N.º 044/2021, o objeto do presente termo aditivo 

consiste no complemento da meta de trabalho, devido surgimento de nova demanda de alunos na 

rota Assentamento/Bambu. Amarelo/Aldeia/Limeira/Boa. Vista / E.E Felicina, passando o valor 

global de R$ 193.800,00 (cento e noventa e três mil e oitocentos reais), para R$ 231.200,00 

(duzentos e trinta e um mil e duzentos reais). Fica acrescido 44 quilômetros diários, totalizando 

8800 quilômetros ao período eletivo, perfazendo um valor complementar de R$ 37.400,00 (trinta e 

sete mil e quatrocentos reais). Açucena/MG, 04/02/2022. Raulisson Morais - Prefeito Municipal. 
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EXTRATO DO AVISO DE SUSPENSÃO E IMPEDIMENTO DA EMPRESA ESCOMED DIST. DE 

ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ 13.158.216/0001-21, 

considerando os fatos relatados no Processo Administrativo Licitatório nº 004/2021, Pregão 

Presencial nº 0003/2021, torna pública, a suspensão de participação em licitação e impedimento 

de contratar e/ou seguir como contratada com administração publica, pelo prazo de 2 (dois) anos, 

contados a partir desta publicação, conforme lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, haja vista 

que ESCOMED DIST. DE ARTIGOS MÉDICOS E EDUCACIONAIS LTDA, se negou a cumprir a 

Ata de Registro de Preço Pregão Presencial n.º 003/2021 ou menos se justificou por escrito a 

Administração, para que, caso queira, e que não alegue ausência do exercício de direito ao 

contraditório, apresente as contraprovas em sua defesa. Açucena/MG 07/02/2022. Raulisson 

Morais - Prefeito Municipal. 

 

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato n.055/2022 – Tomada de Preço n.006/2021, firmado com 

a empresa J & J SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA, referente ao complemento de meta 

de trabalho, valor global de R$ 176.566,55 (cento e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e 

seis reais e cinquenta e cinco centavos), Considerando o decréscimo de R$ 31.792,55 (trinta e 

um mil setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), acréscimo de R$ 

61.934,34 (sessenta e um mil novecentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos). 

Açucena / MG 08/02/2022. Raulisson Morais – Prefeito Municipal  

 

 EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL O Nº 005/2022. Contratação de empresa 

para prestação de serviços de eletricista para manutenção preventiva e corretiva das unidades 

públicas desta municipalidade, em conformidade com o Termo de Referência - anexo I, do 

presente edital de Pregão Presencial n.º 005/2022. Abertura: 22 de fevereiro de 2022 às 

13h00min. O edital encontra-se disponível na sede e no site da Prefeitura Municipal de 

Açucena/MG. Açucena/MG, 09/02/2022. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 

 

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 049/2021, 

Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de grama esmeralda, 

objetivando a revitalização da entrada da cidade de Açucena/MG, conforme Edital Pregão 

Presencial n.º 049/2021. Abertura: 23 de fevereiro de 2022 às 13h00min. O edital encontra-se à 
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disposição no site e na sede da Prefeitura. Açucena/MG, 09/02/2022. Raulisson Morais – Prefeito 

Municipal. 

 

  

 

 


