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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

 Extrato do 2º Termo Aditivo Contratação de empresa para Locação de Sistemas, implantação, 

Conversão das Bases de Dados, bem como assistência técnica, presencial e remota (help desk), e 

treinamentos para atender as necessidades da Administração Municipal: Processo nº: 09/2017; 

Pregão Presencial 04/2017. Contrato 13/2017: Partes: Município de Cruzeiro da Fortaleza e 

PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA; Objeto do aditivo: Prorroga-

se o período de vigência até 31 de dezembro de 2019 e fica acrescentado o valor de R$ 857,45 ao 

contrato original referente ao IGP/M acumulado nos últimos 12 meses; Data: 22/02/2019. Agnaldo 

Ferreira da Silva- Prefeito Municipal. 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG torna público que realizou distrato ao contrato 48/2018, 

Pregão Presencial 31/2018 em 07/02/2019 e a empresa CERENITA ABADIA ROMAO 

10980045665. Objeto: Prestação de serviços de Limpeza Publica de Ruas e Logradouros a serem 

realizado no Município de Cruzeiro da Fortaleza para o ano de 2018, que teria como término o dia 13 

de agosto de 2019. Data: 07/02/2019. Agnaldo Ferreira da Silva- Prefeito. 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG torna público que Ratificou o Processo Adesão Externa 

nº: 03/2019; Adesão Pregão Presencial - 06/2018 ARP 03/2019 em 22 de fevereiro de 2019. Objeto: 

Contratação de empresa especializada na realização de auditorias operacionais nas despesas e receitas 

realizadas para, em apoio à administração municipal, diagnosticar e qualificar incorreções em 

desfavor dos municípios integrantes do CISPAR, formular e prestar apoio aos órgãos competentes 

nos procedimentos para redução do endividamento ou recuperação dos créditos identificados ou 

revisão de débitos apurados, devendo apresentar sugestões de minutas dos peticionamentos 

administrativos e judiciais, bem como prestar apoio no acompanhamento da tramitação dos mesmos 

até a efetiva recuperação dos respectivos créditos identificados ou débito, treinamento e capacitação 

dos servidores da área administrativa tributária. Data: 27/02/2019. Agnaldo Ferreira da Silva - 

Prefeito. 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG torna público que Ratificou o Processo nº: 06/2019; 

Dispensa de Licitação 01/2019 em 27/02/2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a 

prestação de serviços de acesso ao sistema banco de preços - ferramenta de pesquisa de preços para 

produtos e serviços. O extrato do contrato se encontra disponível no site: 

www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br; Data: 27/02/2019. Agnaldo Ferreira da Silva - Prefeito. 


