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Pregão Eletrônico 002/2021 
 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos interessados, que fará licitação, na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 002/2021, PRC 0067/2021, adotando o critério de MENOR PREÇO POR LOTE, 
tendo como objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de kit de alimentação para alunos da rede 
municipal de ensino do Município de Guiricema-MG, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de 
Referência e demais anexos do Edital. O envio das Propostas se dará a partir do dia 08 de Abril de 2021, até o horário 
limite de inicio da sessão pública, que se dará ao dia 19 de Abril de 2021 as 09:00 No Portal de Compras do Governo 
Federal www.comprasgovernamentais.gov.br . O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura 
M. de Guiricema. Guiricema (MG), 06 de abril de 2021. Davidson Rodrigo Gomes Borges de Matos. 
                

Pregão Presencial 004/2021 
 

A Presidente da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 004/2021, adotando o critério de MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto à Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de 
assessoria e consultoria de marketing, em atendimento às demandas da administração municipal, conforme 
especificações do edital e termo de referência. Cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se dará no dia 
22 de abril de 2021, ás 08h30min, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema. Guiricema (MG), 06 de abril de 2021. Davidson Rodrigo Gomes Borges 
de Matos, Pregoeiro.  
                

Pregão Presencial 005/2021 
 
A Presidente da Comissão Permanente de licitação da Prefeitura Municipal de Guiricema - MG comunica aos 
interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 005/2021, adotando o critério de MENOR 
PREÇO POR ITEM, tendo como objeto à Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados 
de assessoria e consultoria na elaboração de projetos de captação de recursos em programas; prestações de contas de 
convênios, acompanhamento da situação do município em relação ao cauc e cagec, orientação para evitar possíveis 
irregularidades na forma de utilização dos recursos, consultoria geral em todos os assuntos correlatos aos convênios do 
município de Guiricema/MG, conforme especificações do edital e termo de referência. Cuja Sessão Pública para o 
Recebimento das Propostas se dará no dia 22 de abril de 2021, ás 13:00hrs, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O 
edital e seus anexos encontram-se à disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema. Guiricema (MG), 06 de abril de 
2021. Davidson Rodrigo Gomes Borges de Matos, Pregoeiro.  
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