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Poder Executivo  

Licitações  

Processo Licitatório nº.025/2022.  
Pregão Presencial nº.002/2022.  

Recorrente:HORIZONTES EMPREENDIMENTOS

EIRELE.

Dispositivo da Decisão: Com base no exposto,

recebo  a  impugnação  interposta,  tendo  sido

apresentada de forma tempestiva,  para,  no mérito,

negar-lhe  provimento  pela  ausência  de

fundamentação que sustente o pleito da impugnante.

Santana  da  Vargem/MG,  22  de  fevereiro  de

2022.

MARCELO OTÁVIO DA SILVA

Pregoeiro

Jurídico  

EXTRATO DE PÚBLICAÇÃO   

Processo Administrativo nº.01/2021.

Processada: Lucimar Pereira Rezende

Dispositivo:  Pelo exposto, acolho o pedido da

Comissão pela absolvição da servidora Lucimar Pereira

Rezende, das imputações contidas nas alíneas “b”, “j” e

“k”, do artigo 482, da CLT, e aplico a pena de demissão

a mesma, do cargo de agente de comunitária de saúde,

pela prática de falta grave, elencada nas alíneas “a” e

“m”, do artigo 482, da CLT. Proceda-se a intimação da

senhora  LUCIMAR  PEREIRA  REZENDE  do  inteiro

teor  desta  decisão,  bem como,  facultando a  mesma o

prazo  de  10  (dez)  dias  apresentação  de  pedido  de

reconsideração  e  recurso  administrativo,  preconizados

no paragrafo único do artigo 143 c/c artigo 152, incisos I

e II, §§ 1º e 2º, ambos da Lei Municipal nº.716, de 26 de

abril de 2000. O eventual pedido de reconsideração e o

recurso  de  administrativo  não  possuem  efeito

suspensivo,  devendo  o  desligamento  da  servidora

LUCIMAR  PEREIRA  REZENDE,  ser  realizado  na

data da publicação desta decisão, nos termos do artigo

153, da Lei Municipal nº.716, de 26 de abril de 2000.

Registre-se. Publique-se. 
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Santana  da  Vargem/MG,  23  de  fevereiro  de

2022.

RODRIGO TEODORO DA SILVA

ASSESSOR JURÍDICO

PORTARIA Nº.01/2022

OAB/MG 126753 

Conteudista Jurídico: Rodrigo Teodoro da Silva

Conteudista Licitações: Juliano Mendonça Ferreira

Responsável pela diagramação e publicação no site:

Paulo Henrique de Oliveira
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