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Pregão Presencial 016/2018 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 016/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO GLOBAL tendo como objeto a 
contratação de médico veterinário para prestação de serviços técnicos especializados para atender às demandas da 
Secretaria Municipal de Agricultura, em especial no serviço de inspeção sanitária (SIM), cuja Sessão Pública para o 
Recebimento das Propostas se dará no dia 24 de Maio de 2018, às 14:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. 
O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema. Guiricema (MG), 11 de Abril de 
2018. Antônio Márcio Coutinho Oliveira Júnior, Pregoeiro. 
                

Pregão Presencial 017/2018 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 017/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto o 
registro de preços visando à aquisição futura e eventual de gêneros alimentícios para lanches e recepções para os 
diversos setores da Administração, para os próximos 12 (doze) meses, cuja Sessão Pública para o Recebimento das 
Propostas se dará no dia 28 de Maio de 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema. Guiricema (MG), 11 de Abril de 2018. Antônio 
Márcio Coutinho Oliveira Júnior, Pregoeiro. 
                

Pregão Presencial 018/2018 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados que fará licitação na 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM tendo como objeto o 
registro de preços visando à contratação futura e eventual de eletrodomésticos para os diversos setores da 
Administração, para os próximos 12 (doze) meses, cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no 
dia 29 de Maio de 2018, às 14:00 horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema. Guiricema (MG), 11 de Abril de 2018. Antônio Márcio Coutinho Oliveira 
Júnior, Pregoeiro. 
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