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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 131 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017 / “Proíbe a venda de garrafas de bebidas alcoólicas, refrigerantes
e água em recipientes de vidros e dá outras providências.” / O Excelentíssimo Senhor NIVALDO DONIZETE MUNIZ,
DD. Prefeito Municipal de Campestre/Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, contidas no artigo 70,
incisos VI da lei Orgânica do Município, / CONSIDERANDO que os vasilhames de vidros podem ocasionar acidentes e
até utilizados como meio de agressões e brigas; / CONSIDERANDO a necessidade de expedição de Alvará Especial para
qualquer evento em porta de bares e comércios em geral, / DECRETA / Art. 1º. Fica proibida a comercialização e venda
de qualquer tipo de garrafas de vidro de bebidas alcoólicas, refrigerantes e água, nos bares e similares em Campestre no
período das comemorações do Reveillon, nos dias 30 e 31 de dezembro de 2017. / Art. 2º. Fica proibida a colocação de
barracas, tendas, freezers ou similares fora dos estabelecimentos comerciais durante as comemorações do Reveillon,
sem prévia autorização da Prefeitura Municipal por meio de Alvará Especial nos dias 30 e 31 de dezembro de 2017. / Art.
3º. Fica proibida a utilização de som nos horários das celebrações de missas na Igreja Matriz de Campestre. / Art. 4º. A
fiscalização ficará por conta do Órgão de Fiscalização da Prefeitura Municipal e do Pelotão da Policia Militar de Campestre.
/ Art. 5º. Os bares e similares que não obedecerem ao presente Decreto, serão advertidos e persistindo, terão seu Alvará
de funcionamento cancelado pela Prefeitura Municipal. / Art. 6º. Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicação.
/ Campestre, 28 de dezembro de 2.017. / NIVALDO DONIZETE MUNIZ / Prefeito Municipal.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. - Extrato de Contratos - Processo Licitatório 099/017 -Pregão
Presencial 074/017. Objeto: Contratação de empresa(s) para locação de palco, som, iluminação e sanitários químicos,
para a festa da virada – Reveillon 2018, promovidos na Praça Brasil. Contratados: SL087/2017_ Carlos Henrique da Costa
Locação de Som – ME cadastrado no CNPJ nº 09.563.787/0001-74, no valor total de R$ R$ 8.800,00 (Oito mil e oitocentos
reais) e SL088/017_ Alexandre Turquetti Lopes – ME cadastrado no CNPJ nº 09.563.787/0001-74, no valor total de R$
13.000,00 (Treze mil reais). Vigência: O contrato terá validade a contar da data de sua assinatura dia 20/12/2017 até o dia
19/03/2018. / Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Contrato SL 090/2017 - Processo Licitatório 103/017 Inexigibilidade 015/017. Objeto: contratação de show artístico com a Banda Metrópole, diretamente com sua empresa
Ricardo de Souza Argeton – CNPJ 11.840.160/0001-65, que será realizado na Praça Brasil, no dia 31 de dezembro de
2017, em comemoração festa da virada – Reveillon 2018. Contratada: Ricardo de Souza Argeton – CNPJ
11.840.160/0001-65, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Vigência: O presente contrato vigorará a partir da data
de sua assinatura (27/12/2017) até trinta dias após assinatura do mesmo. / Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG. Extrato de Contrato SL 089/2017 - Processo Licitatório 102/017 Inexigibilidade 014/017. Objeto: contratação de show artístico com a Dupla Alysson & Adysson, diretamente com sua
empresa Alysson e Adysson Produção Musical Ltda - ME – CNPJ 29.117.176/0001-00, que será realizado na Praça Brasil,
no dia 30 de dezembro de 2017, em comemoração festa da virada – Reveillon 2018, promovidos na Praça Brasil.
Contratada: Alysson e Adysson Produção Musical Ltda - ME – CNPJ 29.117.176/0001-00, no valor de R$ 8.000,00 (oito
mil reais). Vigência: O presente contrato vigorará a partir da data de sua assinatura (26/12/2017) até trinta dias após
assinatura do mesmo. / Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG – Extrato de Terceiro Termo Aditivo ao contrato
SL042/2015_Equilíbrio Administrativo e CIA Ltda - ME, CNPJ nº 11.360.324/0001-57, valor total do presente termo aditivo
é de R$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) e o valor mensal é de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais). Processo 062/015 Pregão 051/015. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato do dia 01/01/18 à 31/12/2018, referente à contratação de
empresa de consultoria para prestação de serviços de apoio administrativo de controle, informação e gerenciamento em
telecomunicações, através de programas específicos, treinamento dos usuários, acompanhamento de ligações originadas
e recebidas, dimensionamento de uso das ligações, suporte operacional junto às operadoras de telefonia fixa, móvel e
internet, para a Prefeitura do Município de Campestre. Vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018, podendo ser prorrogado, a
critério exclusivo da administração municipal nos termos do Art. 57, II, da Lei Federal 8.666/93 e alterações. / Nivaldo
Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG – Extrato de Terceiro Termo Aditivo ao contrato SL039/2015_Memory
Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda, CNPJ nº 71.000.731/0001-85. Processo 058/015 - Pregão 048/015. Objeto:
Prorrogar a vigência do contrato do dia 01/01/18 à 31/12/2018, referente à contratação de empresa para cessão de direito
de uso de sistemas de informática de atendimento ao contribuinte e de nota fiscal eletrônica, desenvolvidos para ambientes
gráficos, que funcionem em serviço dedicado a aplicativos com sistema operacional livre, englobando assistência técnica
remota e presencial, caso necessário, conversão de bancos de dados existentes e treinamento de pessoal quando das
implantações e treinamento de pessoal quando das implantações de software para atendimento aos seguintes módulos:
Sistema de Atendimento ao Contribuinte e Sistema de Nota Fiscal Eletrônica, valor total do aditivo é de R$ 58.800,00
(Cinquenta e oito mil e oitocentos reais) e o valor mensal é de R$ 4.900,00 (Quatro mil e novecentos reais), sendo o valor
mensal de Sistema de Atendimento ao Contribuinte: R$ 980,00 (Novecentos e oitenta reais) e o valor mensal de Sistema
de Nota Fiscal Eletrônica: R$ 3.920,00 (Três mil novecentos e vinte reais). / Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG – Extrato de Quarto Termo Aditivo ao contrato SL002/2014. Processo
085/013- Dispensa 003/013. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº SL002/2014_Imprensa Nacional, do dia
01/01/2018 a 31/12/2018, sendo o valor estimado do presente termo aditivo de R$ 5.022,08 (cinco mil, vinte e dois reais e
oito centavos), referente à contratação de prestação de serviços de publicações, atos de expediente administrativos,
avisos, extratos de contratos, extratos de editais, avisos relacionados a processos e processos licitatórios e outros exigidos
por lei, na Imprensa Nacional da Presidência da República – CNPJ 04.196.645/0001-00. / Nivaldo Donizete Muniz /
Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG – Extrato de Terceiro Termo Aditivo ao contrato SL003/2014_ Mercury
Assessoria e Sistemas Ltda - EPP. Processo 084/013- Pregão 058/013. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato do dia
01/01/18 a 31/12/2018, referente a contratação a contratação de serviços de assessoria e consultoria à administração
pública municipal nas áreas de gestão pública, contabilidade, finanças, prestação de contas perante ao tribunal de contas
do Estado de Minas Gerais, controle interno, domínio dos softwares de prestação de contas, recursos humanos, compras
e licitações, contratos, convênios, processo legislativo, elaboração de projetos de lei relativos a orçamento, realização de
audiências públicas. Contrato: SL003/014_ Mercury Assessoria e Sistemas Ltda – EPP, valor total do aditivo é de R$
87.705,60 (Oitenta e sete mil, setecentos e cinco reais e sessenta centavos) e o valor mensal é de R$ 7.308,80 (Sete mil,
trezentos e oito reais e oitenta centavos). / Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG – Extrato do Quinto Termo aditivo do Contrato 044/2014, Processo
Licitatório 056/014, Inexigibilidade 004/014. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato do dia 01/01/18 a 31/12/2018,
referente a contratação da Viação Santa Cruz Ltda., para fornecimento de passagens de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal de passageiros. Contratado: SL044/2014_VIAÇÃO SANTA CRUZ LTDA, CNPJ - 52.771.516/0001-33. /
Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG - Extrato de Quarto Termo Aditivo - Processo 071/014 Dispensa
006/014_Objeto: Prorrogar a vigência do contrato nº SL061/014, do dia 01/01/2018 a 31/12/2018, referente a locação de
imóvel destinado ao funcionamento do Setor Municipal de Agricultura. Contrato: SL061/014_Geraldo Sirley Franco, valor
total do aditivo é de R$ R$ 11.091,60 (Onze mil e noventa e um reais e sessenta centavos) e o valor mensal é de R$
924,30 (Novecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos). / Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG - Extrato de Sexto Termo Aditivo Processo 007/013 - Dispensa
002/013_Objeto: Prorrogar a vigência do contrato SL002/2013, do dia 01/01/2018 a 31/01/2018, referente à locação de
imóvel destinado ao funcionamento do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Contrato:
SL002/2013_José Mauricio de Oliveira, valor total do aditivo é de R$900,00 (novecentos reais), sendo o valor mensal de
R$ 900,00 (novecentos reais). / Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE – MG – Extrato de Quarto Termo Aditivo ao contrato SL074/2014_Memory
Projetos e Desenvolvimento de Sistemas Ltda, CNPJ nº 71.000.731/0001-85. Processo 095/014- Pregão 075/014. Objeto:
Prorrogar a vigência do contrato do dia 01/01/18 a 31/12/2018, referente à contratação de empresa para cessão de direito
de uso de sistemas de informática (softwares) dos setores contabilidade e tesouraria, compras e licitações, tributação,
patrimônio, controle de frotas, recursos humanos e portal transparência. Contrato: SL074/2014_Memory Projetos e
Desenvolvimento de Sistemas Ltda, valor total do aditivo é de R$ R$ 57.608,04 (Cinquenta e sete mil, seiscentos e oito
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reais e quatro centavos), sendo o valor mensal de R$ 4.800,67 (quatro mil, oitocentos reais e sessenta e sete centavos).
/ Nivaldo Donizete Muniz / Prefeito Municipal.
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