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 ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA/MG 

 

Extrato da Ata de Abertura do Pregão Presencial para Registro de Preço n.º 040/2021. Registro 

de preço para aquisição de equipamentos de informática para atender as atividades da Secretaria 

Municipal de Educação, empresas vencedoras: ITEM 01: INFORMÁTICA.COM LTDA – ME, ITEM 

02, 03 e 05: IDEA TECNOLOGIA LTDA – ME e ITEM 04: VANESSA ANGELICA TEIXEIRA 

GONZAGA AGUIAR 06180888655 – ME. Açucena/MG, 20/10/2021 – Marcos Antônio da Silva 

Oliveira – Pregoeiro. 

 

Extrato da ata da sessão pública referente ao Pregão Presencial, Maior Lance, n.º 038/2021, cujo 

objeto é a Contratação de Instituição Financeira Bancária para prestação de serviços com 

exclusividade de centralização e processamento de crédito da folha de pagamento dos Agentes 

Públicos e Servidores Municipais Ativos e Inativos da Prefeitura Municipal de Açucena/MG, pelo 

período de 60 (sessenta) meses, após a assinatura do contrato. (Alienação pelo município de 

Açucena dos direitos de exploração de folha de pagamento dos serviços municipais), onde foi 

constatado o não comparecimento de proponentes, no que o Pregoeiro considerou o 

procedimento deserto pela segunda vez, onde será repetida a publicação em cumprimento a Lei. 

Açucena 10/11/2021 – Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 

 

Extrato da Ata do pregão presencial para registro de preço n.º 040/2021. Aberta a renegociação 

do item 01 consagrou-se vencedora a empresa Comercial GV Máquinas e Equipamentos LTDA. 

Açucena/MG, 10/11/2021. Mayron Cesar Moreira Magalhães – Pregoeiro. 

 

Extrato da ata da sessão pública referente ao Pregão Presencial para Registro de Preço n.º 

045/2021 cujo objeto é o Registro de preço para futura contratação de empresa para 

fornecimento de gás liquefeito de petróleo em botijões de 13 kg para manutenção das escolas da 

rede municipal de ensino e de diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Açucena, onde foi 

constatado o não comparecimento de proponentes, no que o Pregoeiro considerou o 

procedimento deserto, onde será repetida a publicação em cumprimento a Lei. Açucena/MG 

11/11/2021 – Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 
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Extrato de Edital – Pregão Presencial 038/2021 – Objeto: Contratação de Instituição Financeira 

Bancária para prestação de serviços com exclusividade de centralização e processamento de 

crédito da folha de pagamento dos Agentes Públicos e Servidores Municipais Ativos e Inativos da 

Prefeitura Municipal de Açucena/MG pelo período de 60 (sessenta) meses, após a assinatura do 

contrato. (Alienação pelo município de Açucena dos direitos de exploração de folha de 

pagamento dos serviços municipais), conforme anexo I constante neste edital Pregão Presencial 

038/2021. ABERTURA 26/11/2021 às 13:00 horas. O edital encontra-se à disposição na sede e 

no Site da Prefeitura. Pregoeiro e Equipe de Apoio, mais informações no (33)3298-1520. 

Açucena/MG 12/11/2021 – Mayron César Moreira Magalhães – Pregoeiro. 

 

EXTRATO DE EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N.º 

0045/2021. Registro de Preço para contratação de empresa para fornecimento de gás liquefeito 

de petróleo em botijões de 13 kg, para manutenção das escolas da rede municipal de ensino e de 

diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Açucena/MG, conforme Edital Pregão Presencial 

n.º 045/2021. Abertura: 26 de novembro de 2021 às 15h00min. O edital encontra-se à disposição 

no site e na sede da Prefeitura. Açucena/MG, 12/11/2021. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 

 

Extrato do Termo de Contrato nº 054/2021, Tomada de Preços n.º 004/2021. Firmado com J & J 

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM LTDA cujo objeto é a contratação de empresa para execução 

de obras e serviços de pavimentação com CBUQ e drenagem pluvial em ruas da sede do 

munícipio de Açucena – MG, Contrato de Repasse Financeiro n° 889495 / 2019 - MDR / CAIXA, 

objetivando a execução de ações relativas ao planejamento urbano, com o valor global de R$ 

254.980,82. Vigência 5 meses. Açucena/MG, 12/11/2021. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 

 

 


