
 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 
Praça Ernani Pereira, 291 - Centro  -  Cep: 39.492.000 - CNPJ nº 25.209.156/0001-08 

Email: Prefpedras@yahoo.com.br  - Tel: (38) 3622-4140 

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS 

 
PUBLICAÇÃO DE ASSINATURA DO CONTRATO Nº 005/2020 

 

PROCESSO LICITATÓRIO 012/2020 DISPENSA DE LICITAÇÃO 005/2020 
 

                A Comissão Permanente de Licitações do Município de Pedras de Maria da 
Cruz, em cumprimento a Ratificação procedida pelo Prefeito Municipal, faz publicar o 
presente extrato.  
 

OBJETO: Constitui objeto deste “Contrato de Programa” na forma de gestão associada a ser 

celebrado com o “CODANORTE”, pautando na transferência de recursos financeiros, por 

conta da contratação de serviços de engenharia por conta da execução de obra de construção 

de uma “Usina de Triagem e Compostagem-(UTC)”, na zona rural do Município de Januária, 

objetivando atender a demanda dos Municípios de: (Bonito de Minas, Cônego Marinho, 

Januária, Itacarambi, Pedras de Maria da Cruz e de São João das Missões), nos 

procedimentos de processamento nos “Resíduos Sólidos Urbanos-RSU”. 

 
 

CONTRATADO:  

Consorcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Ambiental Sustentável do Norte de Minas-

CODANORTE, no valor de R$ 63.847,11 (sessenta e três mil, oitocentos quarenta e sete reais 

e onze centavos), correspondente a 8,89% (oito virgula oitenta e nove por cento) aplicado 

sobre o valor global do projeto de R$ 718.000,00 (setecentos e dezoito mil reais). A serem 

pagos:  

 R$ 31.923,57 (trinta e um mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e sete 

centavos), correspondente a primeira parcela, no percentual de 50% (cinquenta por 

cento) do valor da cota parte, a ser repassado até o dia 28.02.2020. 

 R$ 15.961,77(quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete 

centavos), correspondente a segunda parcela, no percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor da cota parte, a ser repassado até o dia 30.03.2020. 

 R$ 15.961,77(quinze mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete 

centavos), correspondente a terceira parcela, no percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor da cota parte, a ser repassado até o dia 30.04.2020. 

 

Data de assinatura: 12 de fevereiro de 2020. 

 

Vigência do contrato: 12 de junho 2020. 

 

No Quadro de Avisos da Prefeitura 

 
 

_________________________ 
Rafael Barcelos Silva 
Presidente da CPL 
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