
 
 
 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS/MG 

 

 

Certificado Digital acesse 

aguasformosas.mg.gov.br/diarios-oficiais 

 

Diário Oficial 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE AGUAS 
FORMOSAS/MG 

www.aguasformosas.mg.gov.br 

www.aguasformosas.mg.gov.br 

  
 
 
Extrato de Aditivo Contratual. Partes: Prefeitura Municipal de Águas Formosas - MG x Fm Engenharia Ltda. Objeto: Contratação de empresa, na 
forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global, com a finalidade de Reforma e ampliação de quadra poliesportiva, Contrato 
de Repasse nº 1037799-22, Convênio 843547/2017/ME/CAIXA - Contrato de Repasse nº 843546/2017/ME/CAIXA. Fundamento Legal: Processo 
Licitatório n.º 0045/2019 - Tomada de Preços nº 002/2019. Lei n.º 8.666/93. Reequilíbrio econômico-financeiro: Do Preço - Pela execução dos 
serviços contratados o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância de R$ 988.223,63 (Novecentos oitenta oito mil duzentos vinte três reais 
sessenta três centavos), sendo divididos em: R$ 934.365,54 (Trinta quatro mil trezentos sessenta cinco reais cinquenta e quatro centavos) referente 
a Reforma e ampliação de quadra poliesportiva, Contrato de Repasse nº 1037799-22, Convênio 843547/2017/ME/CAIXA e R$ 53.858,09 (cinquenta 
e três mil, oitocentos e cinquenta e oito reais nove centavos) referente a instalação de SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas) – 
Recursos do Tesouro Municipal. Do Pagamento O pagamento dos valores aditivado no montante de R$ 144.926,46 (Cento quarenta quatro mil 
novecentos vinte seis reais quarenta seis centavos) foi totalizado mediante a soma do valor de R$ 137.057,69 (Cento trinta sete mil cinquenta sete 
reais sessenta nove centavos) referente a planilha atualizada do Convênio 843547/2017/ME/CAIXA e o valor de R$ 7.868,77 (sete mil oitocentos 
sessenta oito reais setenta sete centavos) referente planilha atualizada a instalação de SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas) – 
Recursos do Tesouro Municipal e serão efetuados através de recursos oriundo do Tesouro Municipal, mediante realizadas medições mensais, sendo 
a primeira em até 30 (trinta) dias após a data de início dos serviços. Águas Formosas - MG, 23/02/2021. (a) Contratante, Contratado e Testemunhas. 
 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS – MG. RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - Face aos elementos constantes do 
processo, em especial a documentação apresentada, ratifico o ato do Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação, que declarou 
dispensável a licitação, com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal 8.666/93, com suas alterações, concluindo a contratação de empresa 
para tratamento e fornecimento de banco de dados que objetiva a captação de preço médio com o intuito de agilizar a montagem de processos de 

licitação ou compra direta praticadas pelo município, por meio da empresa A&M SOLUÇÕES PÚBLICAS LTDA – ME – CNPJ Nº 23.112.368/0001-47, 
a qual apresentou o valor global de R$ 17.400,00 (dezessete mil e quatrocentos reais), vez que o processo se encontra devidamente 

instruído. Publique-se. Águas Formosas – MG, 24/02/2022. Carlos Souza - Prefeito Municipal. 
 
 

 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FORMOSAS – MG. EXTRATO DE CONTRATO. PROCESSO LICITATÓRIO N° 13/2022 – DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 
06/2022. Contratante: Município de Águas Formosas – MG. Contratada: A&M Soluções Públicas Ltda –ME - CNPJ nº 23.112.368/0001-47. Objeto: 
Contratação de empresa para tratamento e fornecimento de banco de dados que objetiva a captação de preço médio com o intuito de agilizar a 
montagem de processos de licitação ou compra direta praticadas pelo município. Base Legal: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 
alterações. Águas Formosas – MG, 24/02/2022. Carlos Souza – Prefeito Municipal. 
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