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  ATOS OFICIAIS – PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇUCENA 

 

 

Resultado do Pregão Presencial nº 023/2021 – Processo nº038/2021. O pregoeiro informa aos 

interessados, que a empresa vencedora do Pregão nº 023/2021, Contratação de empresa para 

locação de software e licença de uso, abrangendo implantação, conversão de dados, treinamento 

de pessoal, suporte e manutenção que garantam as alterações legais, corretivas e evolutivas no 

sistema a ser contratado para atender o MUNICÍPIO DE AÇUCENA, com carga horária de 16 

horas semanais, foi: MASTER GESTÃO TECNOLOGIA LTDA – ME. Açucena, 22/06/2021. 

Mayron César Moreira Magalhães. Pregoeiro. 

 

 

 

Resultado do Pregão Presencial nº 022/2021 – Processo nº037/2021. O pregoeiro informa aos 

interessados, que a empresa vencedora do Pregão nº 022/2021, Contratação de empresa para 

prestação de serviços de conserto de pneus objetivando a manutenção da frota de veículos e 

máquinas desta municipalidade, foi: POSTO AÇUCENA LTDA. Açucena, 23/06/2021. Mayron 

César Moreira Magalhães. Pregoeiro. 

 

 

 

Resultado do Pregão Presencial Registro de Preço nº 024/2021 – Processo nº039/2021. O 

pregoeiro informa aos interessados, que a empresa vencedora do Pregão nº 024/2021, Registro 

de preço para prestação de serviço de locação de concentrador de oxigênio, para uso de 

pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde, foi: OXIMEDI COMERCIO DE GASES 

MEDICINAIS EIRELI-EPP. Açucena, 23/06/2021. Mayron César Moreira Magalhães. Pregoeiro. 

 

 

 

Extrato das Atas de Registro de Preços referentes ao Pregão Presencial nº 19/2021, cujo objeto é 

o Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios, material esportivo, expediente e 
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limpeza, para estruturação da rede de serviço do Sistema Único da Assistencial Social – SUAS, 

conforme Termo de Convênio 888943/2019 – Plataforma + Brasil. Contratadas: Ata de Registro 

de Preços nº 20/2021 firmada com  Wa Ribeiro - ME  no valor global estimado de R$ 30.270,67 

(trinta mil, duzentos e setenta reais e sessenta e sete centavos), Ata de Registro de Preços nº 

21/2021 firmada com  R & G Materiais Esportivos e Papelaria em Geral Ltda no valor global 

estimado de R$ 1.174,90 (um mil, cento e setenta e quatro reais e noventa centavos), Ata de 

Registro de Preços nº 22/2021 firmada com Minas Vale Distribuidora de Alimentos Eireli - EPP no 

valor global estimado de R$ 24.620,88 (vinte e quatro mil, seiscentos e vinte reais e oitenta e oito 

centavos), Ata de Registro de Preços nº 23/2021 firmada com Donata Distribuidora Comércio e 

Serviços Ltda no valor global estimado de R$ 20.626,00 (vinte mil, seiscentos e vinte e seis reais, 

Ata de Registro de Preços nº 24/2021 firmada com Solange dos Anjos Meireles – ME no valor 

global estimado de R$ 26.942,15 (vinte e seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e quinze 

centavos), Ata de Registro de Preços nº 25/2021 firmada com Oliveira Foods Atacarejo Eireli no 

valor global estimado de R$ 53.797,60 (cinquenta e três mil, setecentos e noventa e sete reais e 

sessenta centavos), Ata de Registro de Preços nº 26/2021 firmada com Colors Comércio Eireli - 

ME no valor global estimado de R$ 29.469,84 (vinte e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove 

reais e oitenta e quatro centavos), Ata de Registro de Preços nº 27/2021 firmada com Victor 

Tiengos Coelho Correia 13917950677-ME no valor global estimado de R$ 60,00 (sessenta reais). 

Vigência: 12 meses. Açucena 24/06/2021. Raulisson Morais – Prefeito Municipal. 
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 

 
 
 

RAULISSON MORAIS, Prefeito Municipal de Açucena, no uso das suas atribuições 

legais, etc ... 

 

Tendo em vista o requerimento de Legitimação de Terreno Urbano situado à Rua São 

Miguel, nº 367, no Distrito de Naque-Nanuque, deste Município de Açucena, Minas Gerais, 

formulado por GERSON SOARES DE ANDRADE, alegando ter, de boa-fé, posse sobre o terreno 

de propriedade do município, descrito nas coordenadas geográficas mencionadas em mapa e 

memorial descritivo constantes da pasta de documentos existente no setor de cadastro e 

tributação desta Prefeitura; tendo em vista que o imóvel se encontra cadastrado nesta Prefeitura 

em nome de GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, que fora casado com PAULA FRANCISCA 

ANDRADE DE OLIVEIRA, sendo esta tia do requerente, ambos já falecidos ...; 

 

NOTIFICO a herdeiros de GERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA  e de PAULA FRANCISCA 

ANDRADE DE OLIVEIRA, a confinantes e a eventuais terceiros interessados, a fim de que 

compareçam à Prefeitura Municipal de Açucena e demonstrem se têm algum interesse no 

presente assunto, impugnando o requerimento de titulação em favor de GERSON SOARES DE 

ANDRADE, ou a ele anuindo, fazendo-o no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Publique-se, para os fins de direito, nos órgãos oficiais de praxe. 

 

Açucena, 24 de junho de 2021 

 

 

RAULISSON MORAIS 

Prefeito Municipal 

 

 


