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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA 
Estado de Minas Gerais 

 
 

DECRETOS 
 

DECRETO Nº 314, DE 27 DE JUNHO DE 2019 

ESTABELECE O CALENDÁRIO FISCAL PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PARA FINS DE RECOLHIMENTO DO IPTU 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, no uso de suas atribuições, e 

Considerando o disposto nos arts. 39 e 40, do Código Tributário Municipal,  

Considerando a necessidade de estabelecer normas para recolhimento do IPTU-2019; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica estabelecido o Calendário Fiscal para o exercício de 2019, para fins de recolhimento do IPTU - imposto Predial e Territorial Urbano. 

Art. 2° - Os valores referentes ao IPTU, para o exercício de 2019, poderão ser pagos:  

I – à vista, em cota única, com desconto de 20% (vinte por cento) até o dia 12 de agosto de 2019; 

II - à vista, em cota única, com desconto de 10% (dez por cento) até do dia 12 de setembro de 2019; 

III - em 03 (três) parcelas, sem desconto, nos seguintes vencimentos: 

a) 12 de agosto de 2019; 

b) 12 de setembro de 2019; 

c) 12 de outubro de 2019. 

§ 1º - O pagamento da primeira parcela de que trata o inciso III deste artigo, até a data do vencimento, implica adesão ao parcelamento. 

§ 2° - Em caso de atraso no pagamento da parcela incidirá sobre o valor principal até a data do efetivo pagamento, juros, correção monetária e 
multa, nos termos autorizados pelo Código Tributário Municipal.   

Art.3°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

Cruzeiro da Fortaleza, 27 de junho de 2019. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 
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DECRETO N.º  315 

 

DE 02 DE JULHO DE 2019 

 

NOMEIA LEILOEIRO E COMISSÃO PARA LEILÃO DE IMÓVEIS E REVOGA O DECRETO 310 DE 14 DE JUNHO DE 2019 

 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei Orgânica do Município, resolve: 

Considerando que não existe no Município de Cruzeiro da Fortaleza/MG leiloeiro oficial,  

Considerando que conforme determina a Lei de Licitações os imóveis a serem desafetados pela Municipalidade devem ser leiloados (§ 5º, art. 22); 

Considerando o disposto na Lei Municipal 1240 de 02 de julho de 2019; 

Considerando finalmente que já foram cumpridas todas as exigências contidas no art. 53, da Lei de Licitações,  

 

DECRETA:  

 

Art. 1º - Fica nomeado, o Sr. Rafael Araújo Gomes,  Brasileiro, Leiloeiro Público Oficial, matriculado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
– JUCEMG sob o Nº 941, domiciliado profissionalmente na Rua Abdalla Haddad, Nº 222, Bairro Centro, na cidade de Uberlândia/MG, inscrito no 
CPF: Nº 071.301.136-00, RG 13.638.299 SSP/MG como leiloeiro para promover e conduzir o leilão dos seguintes imóveis de propriedade do 
Município, devidamente autorizados pela Lei 1240/2019 de 02 de julho de 2019: 

 

Lote Número matrícula CRI 
Cruzeiro da Fortaleza 

 Descrição do imóvel 

 

 

 

Área Lote m² valiação /valor mínimo 

1  52.024 
Lote 10 da quadra 10E, lado ímpar, de forma irregular, medindo 9,40 
m de frente para a rua Rio Branco; 53,76 m pela lateral direita; 0,40 
m de fundo; 53,00 m pela lateral esquerda com área total de 259,70 
m², localizando a 40,00 m da esquina da Rua Rio Branco com a Rua 
Espírito Santo, no centro de Cruzeiro da Fortaleza, confrontando com 
Luzia Cândida de Jesus e Cândida Maria de Jesus, pela direita, com 
a Rua Marcílio Cardoso, pelos fundos e com os lotes 07 e 08, desta 
quadra pela esquerda. 

259,70 R$ 10.000,00 
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2 52.031 Lote 07, da quadra 10F lado par de forma irregular, medindo 8,90 m 
de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 27,42 m pela lateral direita; 
4,10 m de fundo; 27,00 m pela lateral esquerda, com área total de 
175,50 m², localizado a 30,00 m da esquina da Rua Marcílio Cardoso 
com a Rua Espírito Santo, situado no centro de Cruzeiro de 
Fortaleza, confrontando com Luzia Cândida de Jesus e Cândida 
Maria de Jesus, pela direita com o lote 08, desta quadra, pelo fundo 
com o lote 06, desta quadra, pela esquerda. 

175,50 R$ 5.200,00 

3 52.032 Lote 08, da quadra 10F, lado ímpar, de forma irregular, medindo 9,30 
m de frente para a Rua Manoel Marques Junior; 27,19 m pela lateral 
direita; 14,10 m de fundo; 27,42 m pela lateral esquerda, com área 
total de 315,90 m², localizado a 20,00 m da esquina da Rua Manoel 
Marques Junior com a Rua Espirito Santo, situado no centro de 
Cruzeiro da Fortaleza, confrontando com os lotes 01, 02 e 03, desta 
quadra, pela direita, com os lotes 06 e 07, desta quadra, pelo fundo e 
com Luzia Cândida de Jesus e Cândida Maria de Jesus pela 
esquerda. 

315,90 R$ 10.000,00 

4 52.037 Lote 05, da quadra 12A, lado par, de forma par, de forma regular, 
medindo 12,50 m de frente para a Rua Acre; 44,50 m pela lateral 
direita; 12,50 m de fundo; 44,50 m pela lateral esquerda, com área 
total de 556,25 m², localizado a 34,60 m da esquina com a Rua Acre 
com a Rua José Misael, situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza, 
confrontando com os lotes 06, 09 e 10, desta quadra, pela direita, 
com o lote 04, desta quadra, pelo fundo com Fernando da Silva, José 
Maria Neiva, Miguel Maurício Tiago, desta quadra, pela esquerda. 

556,25  R$ 20.000,00 

5 52.075 Lote 01, da quadra 12D, lado par, de forma regular, medindo 10,00 m 
de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 20,00 m pela lateral direita; 
10,00 m de fundo; 20,00 m pela lateral esquerda, com área de 
200,00 m², localizado a 60,00 m da esquina da Rua Marcilio Cardoso 
com a Rua Espirito Santo, situado no centro de Cruzeiro da 
Fortaleza, confrontando com o lote 02, desta quadra, pela direita, 
com a área verde pelo fundo e com a área verde pela esquerda. 

200,00  R$ 9.000,00 

6 52.076 Lote 02, da quadra 12D, lado par, de forma regular, medindo 10,00 m 
de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 20,00 m pela lateral direita; 
10,00 m de fundo; 20,00 m pela lateral esquerda, com área total de 
200,00 m², localizado a 50,00 m da esquina da Rua Marcílio Cardoso 
com a Rua Espirito Santo, situado no centro de Cruzeiro de 
Fortaleza, confrontando com o lote 03, desta quadra, pela direita, 
com a área verde pelo fundo e com o lote 01, desta quadra, pela 
esquerda. 

200,00  R$ 9.000,00 

7 52.077 Lote 03, da quadra 12D, lado par, de forma regular, medindo 10,00 m 
de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 20,00 m pela lateral direita; 
10,00 m de fundo; 20,00 m pela lateral esquerda; com área total de 
200,00 m², localizado a 40,00 m da esquina da Rua Marcíio Cardoso 
com a Rua Espírito Santo, situado no centro de Cruzeiro da 
Fortaleza, confrontando com o lote 04, desta quadra, pela direita, 
com a área verde pelo fundo e com o lote 02, desta quadra, pela 

200,00  R$ 9.000,00 
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esquerda. 

 

 

8 

 

 

52.111 

Lote 1000, da quadra 13D, Setor 05, de forma irregular, delimitado 
pela seguinte linha perimétrica: começa no ponto 01, medindo 19,57
m de frente para estrada vicinal Cruzeiro – Barreiras, ate o ponto 02; 
dai vira a direita num ângulo 133°11’41” numa extensão de 132,74 m, 
ate o ponto 03, dai vira a direita num ângulo de 78º19’30”; numa 
extensão de 24,13m ate o ponto 04; dai vira a direita num ângulo de 
97°52’57”; 

numa extensão de 141,56m ate o ponto inicial com ângulo de 
06°00’15” com área total de 2.639,00 m², localizado a 80,08 m da 
quadra 13-E, situado no centro da cidade de Cruzeiro da Fortaleza. 

 

 

2.639,00 

  

 

R$ 15.000,00 

9 52.112 Lote 1000, da quadra 13E, de forma irregular, começa no ponto 01, 
medindo 15,57 m de frente para a estrada vicinal Cruzeiro-Barreiras, 
até o ponto 02; dai segue a direita num ângulo de 176°14’70”, numa 
extensão de 44,84 m de frente para a estrada vicinal Cruzeiro-
Barreiras, até o ponto 03; daí segue a direita num ângulo de 
175°51’80”, numa extensão de 49,88 m de frente para estrada vicinal 
Cruzeiro-Barreiras até o ponto 04; daí segue a direita num ângulo de 
175°42’20”, numa extensão de 13,42 m de frente para a estrada 
vicinal Cruzeiro-Barreiras, até o ponto 05; daí vira a direita num 
ângulo de 84°05’50”; numa extensão de 34,05 m até o ponto 06; daí 
vira a direita num ângulo de 172°22’13”; numa extensão de 12,79 m 
até o ponto 07; daí vira a direita num ângulo de 91°22’16”, numa 
extensão de 30,36 m até o ponto 08; daí vira a esquerda num ângulo 
de 148°34’53” numa extensão de 8,13 m ate o ponto 09; daí vira a 
direita num ângulo de 145°35’59” numa extensão de 5,10 m ate o 
ponto 10; daí vira a direita num ângulo de 152°30’35” numa extensão 
de 3,63 m ate o ponto 12; dai vira a esquerda num ângulo de 
161°45’70” numa extensão de 43,89 m ate o ponto 13; dai vira a 
esquerda num ângulo de 140°37’39”numa extensão de 9,55 m até o 
ponto 14; daí vira a direita num ângulo de 150°03’13” numa extensão 
de 7,72 m até o ponto 15; daí vira a direita num ângulo de 89°40’56” 
numa extensão de 32,99 m até o ponto inicial com ângulo de 
95°06’50” com área total de 4.450,00 m² localizado a 80,08 m da 
quadra 13D situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza.  

4.450,00 R$ 40.000,00 

 

Art. 2º - As atividades do leiloeiro serão prestadas sem remuneração.  

Art. 3º - A Comissão do Leilão será composta pelos seguintes membros:  

a) Lúcio Machado de Andrade, como Presidente; 

b) Antônia Geomária Bezerra do Vale, Secretária; 
 
c) Cássio Heberth Caixeta, Membro.  
 

Art. 4º - Fica revogado o decreto 310 de 14 de junho de 2019. 



 

 

 
 

DIÁRIO OFICIAL 
ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DA FORTALEZA/ MG 

 
Quarta-feira, 03 de Julho de 2019                   Edição nº 146 Ticket: 146                 http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ 

 

 Diário Oficial 
http://www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br/ ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE 

CRUZEIRO DA FORTALEZA / MG 
 

 

 

 

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

 

   Cruzeiro da Fortaleza, 02 de julho de 2019. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI 

 

LEI N° 1240/2019 

De 02 de julho de 2019 

 

AUTORIZA A ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS QUE ESPECIFICA, MEDIANTE LICITAÇÃO NA MODALIDADE LEILÃO E REVOGA A LEI N° 1235 
DE 04 DE JUNHO DE 2019 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O Prefeito Municipal de Cruzeiro da Fortaleza, 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica o Município de Cruzeiro da Fortaleza autorizado a desafetar os imóveis de sua propriedade, abaixo relacionados, localizados no 

SETOR 5, e a aliená-los, mediante licitação na modalidade concorrência pública, nos termos do art. 17, I, caput, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações, observadas as seguintes medidas e confrontações: 

a) Lote 10 da quadra 10E, lado ímpar, de forma irregular, medindo 9,40 m de frente para a rua Rio Branco; 53,76 m pela lateral direita; 0,40 m de 

fundo; 53,00 m pela lateral esquerda com área total de 259,70 m², localizando a 40,00 m da esquina da Rua Rio Branco com a Rua Espírito Santo, 

no centro de Cruzeiro da Fortaleza, confrontando com Luzia Cândida de Jesus e Cândida Maria de Jesus, pela direita, com a Rua Marcílio 

Cardoso, pelos fundos e com os lotes 07 e 08, desta quadra pela esquerda, registrado sob a matrícula n° 52.024, avaliado em R$ 10.000,00 (dez 

mil reais); 

b) Lote 07, da quadra 10F lado par de forma irregular, medindo 8,90 m de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 27,42 m pela lateral direita; 4,10 m de 

fundo; 27,00 m pela lateral esquerda, com área total de 175,50 m², localizado a 30,00 m da esquina da Rua Marcílio Cardoso com a Rua Espírito 

Santo, situado no centro de Cruzeiro de Fortaleza, confrontando com Luzia Cândida de Jesus e Cândida Maria de Jesus, pela direita com o lote 08, 
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desta quadra, pelo fundo com o lote 06, desta quadra, pela esquerda, registrado sob a matrícula n° 52.031, avaliado em R$ 5.200,00 (cinco mil e 

duzentos reais); 

c) Lote 08, da quadra 10F, lado ímpar, de forma irregular, medindo 9,30 m de frente para a Rua Manoel Marques Junior; 27,19 m pela lateral direita; 

14,10 m de fundo; 27,42 m pela lateral esquerda, com área total de 315,90 m², localizado a 20,00 m da esquina da Rua Manoel Marques Junior 

com a Rua Espirito Santo, situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza, confrontando com os lotes 01, 02 e 03, desta quadra, pela direita, com os 

lotes 06 e 07, desta quadra, pelo fundo e com Luzia Cândida de Jesus e Cândida Maria de Jesus pela esquerda, registrado sob a matrícula n° 

52.032, avaliado em R$ 10.000,00 (de mil reais); 

d) Lote 05, da quadra 12A, lado par, de forma par, de forma regular, medindo 12,50 m de frente para a Rua Acre; 44,50 m pela lateral direita; 12,50 m 

de fundo; 44,50 m pela lateral esquerda, com área total de 556,25 m², localizado a 34,60 m da esquina com a Rua Acre com a Rua José Misael, 

situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza, confrontando com os lotes 06, 09 e 10, desta quadra, pela direita, com o lote 04, desta quadra, pelo 

fundo com Fernando da Silva, José Maria Neiva, Miguel Maurício Tiago, desta quadra, pela esquerda, registrado sob a matrícula n° 52.037, 

avaliado em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); 

e) Lote 01, da quadra 12D, lado par, de forma regular, medindo 10,00 m de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 20,00 m pela lateral direita; 10,00 m 

de fundo; 20,00 m pela lateral esquerda, com área de 200,00 m², localizado a 60,00 m da esquina da Rua Marcilio Cardoso com a Rua Espirito 

Santo, situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza, confrontando com o lote 02, desta quadra, pela direita, com a área verde pelo fundo e com a 

área verde pela esquerda, registrado sob a matrícula n° 52.075, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 

f) Lote 02, da quadra 12D, lado par, de forma regular, medindo 10,00 m de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 20,00 m pela lateral direita; 10,00 m 

de fundo; 20,00 m pela lateral esquerda, com área total de 200,00 m², localizado a 50,00 m da esquina da Rua Marcílio Cardoso com a Rua 

Espirito Santo, situado no centro de Cruzeiro de Fortaleza, confrontando com o lote 03, desta quadra, pela direita, com a área verde pelo fundo e 

com o lote 01, desta quadra, pela esquerda, registrado sob a matrícula n° 52.076, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 

g) Lote 03, da quadra 12D, lado par, de forma regular, medindo 10,00 m de frente para a Rua Marcílio Cardoso; 20,00 m pela lateral direita; 10,00 m 

de fundo; 20,00 m pela lateral esquerda; com área total de 200,00 m², localizado a 40,00 m da esquina da Rua Marcíio Cardoso com a Rua Espírito 

Santo, situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza, confrontando com o lote 04, desta quadra, pela direita, com a área verde pelo fundo e com o 

lote 02, desta quadra, pela esquerda, registrado sob a matrícula n° 52.077, avaliado em R$ 9.000,00 (nove mil reais); 

h) Lote 1000, da quadra 13D, Setor 05, de forma irregular, delimitado pela seguinte linha perimétrica: começa no ponto 01, medindo 19,57 m de frente 

para estrada vicinal Cruzeiro – Barreiras, ate o  ponto 02; dai vira a direita num ângulo 133°11’41” numa extensão de 132,74 m, ate o ponto 03, dai 

vira a direita num ângulo de 78º19’30”; numa extensão de 24,13m ate o ponto 04; dai vira a direita num ângulo de 97°52’57”; numa extensão de 

141,56m ate o ponto inicial com ângulo de 06°00’15” com área total de 2.639,00 m², localizado a 80,08 m da quadra 13-E, situado no centro da 

cidade de Cruzeiro da Fortaleza, registrado sob a matrícula n° 52.111, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais); 

i) Lote 1000, da quadra 13E, de forma irregular, começa no ponto 01, medindo 15,57 m de frente para a estrada vicinal Cruzeiro-Barreiras, até o 

ponto 02; dai segue a direita num ângulo de 176°14’70”, numa extensão de 44,84 m de frente para a estrada vicinal Cruzeiro-Barreiras, até o ponto 

03; daí segue a direita num ângulo de 175°51’80”, numa extensão de 49,88 m de frente para estrada vicinal Cruzeiro-Barreiras até o ponto 04; daí 

segue a direita num ângulo de 175°42’20”, numa extensão de 13,42 m de frente para a estrada vicinal Cruzeiro-Barreiras, até o ponto 05; daí vira a 

direita num ângulo de 84°05’50”; numa extensão de 34,05 m até o ponto 06; daí vira a direita num ângulo de 172°22’13”; numa extensão de 12,79 

m até o ponto 07; daí vira a direita num ângulo de 91°22’16”, numa extensão de 30,36 m até o ponto 08; daí vira a esquerda num ângulo de 

148°34’53” numa extensão de 8,13 m ate o ponto 09; daí vira a direita num ângulo de 145°35’59” numa extensão de 5,10 m ate o ponto 10; daí vira  

m vira a direita num ângulo de 152°30’35” numa extensão de 3,63 m ate o ponto 12; dai vira a esquerda num ângulo de 161°45’70” numa extensão 

de 43,89 m ate o ponto 13; dai vira a esquerda num ângulo de 140°37’39”numa extensão de 9,55 m até o ponto 14; daí vira a direita num ângulo 
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de 150°03’13” numa extensão de 7,72 m até o ponto 15; daí vira a direita num ângulo de 89°40’56” numa extensão de 32,99 m até o ponto inicial 

com ângulo de 95°06’50” com área total de 4.450,00 m² localizado a 80,08 m da quadra 13D situado no centro de Cruzeiro da Fortaleza. 

Registrado sob a matrícula n° 52.112, avaliado por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);  

 

Art. 2° - O valor da arrematação poderá ser pago em uma única parcela ou parcelado em até 05 (cinco) meses, sendo que a primeira parcela 

deverá ser paga no ato da arrematação, e as demais trinta dias após o vencimento da anterior.  

 Art. 3° - Os recursos auferidos com a alienação dos bens relacionados no art. 1° serão utilizadas para quitação de dívidas previdenciárias 

existentes junto ao IPREM – instituto de previdência dos servidores do Município de Cruzeiro da Fortaleza. 

Art. 4º - As despesas com escrituração correrão por conta do adquirente. 

Art. 5° - Fica revogada a Lei n° 1235 de 04 de junho de 2019. 

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cruzeiro da Fortaleza, 02 de julho de 2019. 

 

AGNALDO FERREIRA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 

DECLARAÇÃO LICITAÇÃO DESERTA 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza-MG, através do Prefeito Municipal Agnaldo Ferreira da Silva, no uso de suas atribuições legais, 

comunica aos interessados na Licitação 21/2019, modalidade Pregão Presencial nº 14/2019, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTO BANCÁRIO PARA CONCENTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES ATIVOS 

E INATIVOS, PENSIONISTAS, ESTAGIÁRIOS E CARGOS POLÍTICOS (RESPEITANDO A PORTABILIDADE) DO MUNICIPIO 

CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG BEM COMO DISPONIBILIZAÇÃO DE PAB E CAIXAS ELETRÔNICOS PARA VIABILIZAR O ACESSO 

DOS SERVIDORES DESTE MUNICÍPIO, SEM ÔNUS PARA A CONTRATANTE, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM O EDITAL RESPECTIVO E ANEXOS INTEGRANTES, que não acudiram interessados, sendo a licitação 

declarada deserta, conforme ata lavrada pelo Pregoeiro. Cruzeiro da Fortaleza-MG, 27 de junho de 2019. Agnaldo Ferreira da Silva-

Prefeito Municipal. 
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HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSOS 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG torna público que Registrou o Processo nº: 17/2019; Pregão Presencial 10/2019 RP 09/2019 

em 24/06/2019. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Material de Limpeza para os Centros de Educação 

Municipais. A íntegra da Ata de Registro de Preços se encontra disponível no site: www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br; Data: 28/06/2019. 

Agnaldo Ferreira da Silva- Prefeito. 

 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG torna público que Registrou o Processo nº: 18/2019; Pregão Presencial 11/2019 RP 10/2019 

em 28/06/2019. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de diversos serviços gráficos para atender à demanda das 

diversas Secretarias Municipais ais. A íntegra da Ata de Registro de Preços se encontra disponível no site: 

www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br; Data: 28/06/2019. Agnaldo Ferreira da Silva- Prefeito. 
 

 O Município de Cruzeiro da Fortaleza – MG torna público que Homologou o Processo nº: 20/2019; Pregão Presencial 13/2019 em 

02/07/2019. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de planejamento, organização e 

execução de concurso público de provas objetivas e práticas e de títulos, destinado ao provimento de vagas para diversos cargos 

públicos que compõe o quadro permanente da Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza. O extrato do contrato se encontra disponível no site: 

www.cruzeirodafortaleza.mg.gov.br; Data: 03/07/2019. Agnaldo Ferreira da Silva - Prefeito. 

 

 

 


