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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG 

torna público que realizará a Inexigibilidade por Credenciamento nº 02/2018 – tipo: prestação de serviços de 

plantões médicos – no dia 28/09/2018 às 08:00hs, Credenciamento de pessoas físicas ou jurídicas para a 

prestação de serviços de plantões médicos no período de 12 horas, todos os dias da semana, incluindo 

feriados, para tender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Informações na sede da Prefeitura, pelo 

tel.: (34)3835-1222 ou pelo site www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br. Agnaldo Ferreira da Silva- Prefeito 

Municipal. Cruzeiro da Fortaleza-MG, 13/09/2018. 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG 

torna público que Registrou o Processo nº: 65/2018; Pregão Presencial 38/2018 RP 24/2018 em 10/09/2018. 

Objeto: Registro de Preços para Contratação de Empresa para futura e eventual aquisição de Serviços 

Serralheria em atendimento as Secretarias do Município. A íntegra da Ata de Registro de Preços se encontra 

disponível no site: www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br; Data: 10/09/2018. Agnaldo Ferreira da Silva- 

Prefeito. 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG 

torna público que Homologou o Processo nº: 64/2018; Pregão Presencial 37/2018 em 10/09/2018. Objeto: 

Contratação de empresa para de serviços de controle sanitário integrado no combate a pragas urbanas 

englobando dedetização/desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e pardais, 

em todas as áreas internas e externas, e limpeza de caixa d’água e calhas com fornecimento de mão-de-obra, 

saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, visando à obtenção de adequadas condições de 

salubridade e higiene, sob inteira responsabilidade da contratada. Os extratos dos contratos se encontram 

disponíveis no site: www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br; Data: 13/09/2018. Agnaldo Ferreira da Silva - 

Prefeito. 


