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O Diário Oficial do Município de Cruzília é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal. Lei Municipal nº 2.279 de 12 de abril de 2016
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Nos termos da Lei Nacional Nº 8.666/93, ratifico o parecer da CPL no sentido de contratar a empresa Cássia Aparecida de Oliveira, inscrita no CPJ nº 17.675.211/000127, para a prestação de serviços técnicos de consultoria e elaboração de processo seletivo simplificado visando à contratação de profissionais destinados ao
provimento de emprego público municipal como agente comunitário de saúde, pelo valor total estimado em R$ 7.780,00 (sete mil e setecentos e oitenta reais), a
contratação será até o dia 31/12/2018. Em atendimento a Solicitação da Secretaria Municipal da Administração Geral. Cruzília MG, 22 de maio de 2018. Joaquim José
Paranaíba. Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº0057/218
O Município de Cruzília, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel,
nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 0057/2018,
Pregão 0021/2018, firmou contrato administrativo nº 0125/2018; com a emprsa A&M Soluções Públicas Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 23.112.368/0001-47, pelo valor
total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para a prestação de serviços e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, serviços de captação de preços
de mercado para formulação de média usada nos processos de licitação, dispensa de licitação ou compra direta, realizadas pelas diversas secretarias do Município,
que terá sua vigência até 31/12/2018. Cruzília, 21 de maio de 2018. Joaquim José Paranaíba. Prefeito Municipal.
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO 0057/2018
PREGÃO 0021/2018

Através do presente processo nº 0057/2018 adjudico à empresa A&M Soluções Públicas Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 23.112.368/0001-47, pelo valor total
de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para a prestação de serviços e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, serviços de captação de preços de
mercado para formulação de média usada nos processos de licitação, dispensa de licitação ou compra direta, realizadas pelas diversas secretarias do Município,
conforme ata de sessão pública do dia 26/04/2018, que terá sua vigência até 31/12/2018. Cruzília, 21 de maio de 2018. Joaquim José Paranaíba. Prefeito Municipal
HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 0057/2018
Pregão nº 0021/2018

Homologo a presente licitação, vez que o processo nº 0057/2018 encontra-se revestido de legalidade e dentro dos preceitos da Lei 8.666/93, com
suas posteriores alterações. Cruzília, 21 de maio de 2018.Joaquim José Paranaíba. Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO Nº0057/218
O Município de Cruzília, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 18.008.904/0001-29, com sede administrativa na Rua Cel Cornélio Maciel,
nº 135, Centro, Cruzília MG, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Joaquim José Paranaíba, informa que por intermédio do Processo Licitatório nº 0057/2018,
Pregão 0021/2018, firmou contrato administrativo nº 0125/2018; com a emprsa A&M Soluções Públicas Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 23.112.368/0001-47, pelo valor
total de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para a prestação de serviços e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, serviços de captação de preços
de mercado para formulação de média usada nos processos de licitação, dispensa de licitação ou compra direta, realizadas pelas diversas secretarias do Município,
que terá sua vigência até 31/12/2018. Cruzília, 21 de maio de 2018. Joaquim José Paranaíba. Prefeito Municipal.
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