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PORTARIA N° 302/2022, DE 19 DE ABRIL DE 2022.
DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DOS ATOS NECESSÁRIOS PARA A
TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO EM VIRTUDE DE ARREMATAÇÃO ANTERIORMENTE
OCORRIDA VIA PROCESSO DE LEILÃO 001/2019.
O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, José Oscar Ferraz, no uso das suas atribuições legais e, especialmente, das que
lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO que através do Processo de Leilão n. 001/2019 realizado em 20 de dezembro de 2019, foi
concretizada a Arrematação do Bem Caminhão GM Chevrolet ano 1990, Placa HMM 1135, RENAVAM 248979248,
tendo como Arrematante Weliton de Almeida, CI MG 10532627, SSP/MG, CPF 030.644.746-00;
CONSIDERANDO que a gestão anterior não promoveu os atos necessários para possibilitar a transferência do veículo;
CONSIDERANDO que a guia de arrecadação referente à arrematação foi devidamente quitada conforme verificação
realizada junto ao departamento de tributação do Município de Guiricema/MG;
RESOLVE:
o

Art. 1 – Fica autorizado o Poder Público Municipal a promover os atos que forem exigíveis do Município de
Guiricema/MG necessários a possibilitar a transferência do veículo Caminhão GM Chevrolet ano 1990, Placa HMM 1135,
RENAVAM 248979248 para o Arrematante Weliton de Almeida, CI MG 10532627, SSP/MG, CPF 030.644.746-00,
cabendo ao Arrematante às despesas cartorárias e administrativas necessárias para a concretização da transferência.
Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Cumpra-se e publique.
Guiricema/MG, 19 de abril de 2022.
JOSÉ OSCAR FERRAZ
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG

Prefeitura Municipal de Guiricema

Pregão Presencial 014/2022, PRC 200/2022
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
014/2022, PRC 200/2022, cujo o objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação social
nas área de propaganda e marketing (inclusive marketing digital), abrangendo trabalhos de produção gráfica, produção
de artefatos, reprodução, distribuição e veiculação de programas e campanhas publicitárias em mídias faladas e
escritas, de comunicação dirigida e eventos de caráter informativo, educativo e de orientação social à comunidade,
objetivando atender as demandas das Secretarias Municipais, além de assessoria e consultoria na comunicação
organizacional e integrada do município de Guiricema - MG, conforme especificações e quantitativos discriminados no
Termo de Referência e demais anexos do Edital. O Edital e seus anexos na integra poderá ser obtido no site
www.guiricema.mg.gov.br. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal de Guiricema 25/04/2022.

Prefeitura Municipal de Guiricema
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Pregão Presencial 015/2022, PRC 201/2022
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
015/2022, PRC 201/2022, cujo o objeto é a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços
Técnicos de Consultoria no Setor de Convênios, com vistas a organizar e garantir o correto funcionamento do Setor,
além de auxiliar na conquista de recursos nas demais esferas, tendo em vista que o Município não possui em seu
quadro pessoal, servidor capacitado para realização dos serviços necessários, conforme especificações técnicas e
quantitativos discriminados no Termo de Referência e demais anexos do Edital. O Edital e seus anexos na integra
poderá ser obtido no site www.guiricema.mg.gov.br. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal de Guiricema 25/04/2022.

Prefeitura Municipal de Guiricema

Chamada Pública N° 001/2022, Dispensa 010/2022, Processo 175/2022.
RETIFICAÇÃO DO NÚMERO DO PROCESSO, DATA DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DATA DA
ABERTURA DOS ENVELOPES: O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na
modalidade CHAMADA PÚBLICA 001/2022, DISPENSA 010/2022, PRC 175/2022. A Secretaria Municipal de
Educação da Prefeitura de Guiricema-MG, torna público aos interessados que fará Chamada Publica que se destina a
realização de credenciamento de pessoas físicas constituídas como produtores, agricultor familiar e empreendedor
familiar rural, para a aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar e do empreendedor familiar
rural ou suas organizações para atender os alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino. O prazo
para apresentação da documentação será até o dia 16 de maio de 2022 as 16h00 (data e hora limite). A abertura dos
envelopes será no dia 17 de maio de 2022 as 09hs em sessão pública. A abertura dos envelopes correrá na sede da
Prefeitura municipal situada na Praça Cel. Luiz Coutinho, sn, centro, Guiricema-MG, no setor de compras e licitações.
O edital e seus anexos encontram-se a disposição no site oficial do município. www.guiricema.mg.gov.br Pollianny
Ruela Aleixo – Pregoeira. Guiricema 25/04/2022.

Prefeitura Municipal de Guiricema

Pregão Presencial 014/2022, PRC 200/2022
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
014/2022, PRC 200/2022, cujo o objeto é a Contratação de empresa para prestação de serviços de comunicação social
nas área de propaganda e marketing (inclusive marketing digital), abrangendo trabalhos de produção gráfica, produção
de artefatos, reprodução, distribuição e veiculação de programas e campanhas publicitárias em mídias faladas e
escritas, de comunicação dirigida e eventos de caráter informativo, educativo e de orientação social à comunidade,
objetivando atender as demandas das Secretarias Municipais, além de assessoria e consultoria na comunicação
organizacional e integrada do município de Guiricema - MG, conforme especificações e quantitativos discriminados no
Termo de Referência e demais anexos do Edital. O Edital e seus anexos na integra poderá ser obtido no site
www.guiricema.mg.gov.br. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal de Guiricema 22/04/2022.

Câmara Municipal de Guiricema
Aviso de Dispensa de Licitação

A Câmara Municipal de Guiricema torna pública a efetivação de procedimento de dispensa de licitação para
aquisição de serviços e materiais para a manutenção e conserto da porta do banheiro da Câmara Municipal de
Guiricema, conforme Termo de Referência anexo ao despacho do presidente da Câmara, em conformidade com artigos
75 e seguintes da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021, de modo a obter propostas adicionais de eventuais
interessados.
A Câmara Municipal de Guiricema se coloca à disposição dos interessados para prestar quaisquer esclarecimentos a
respeito.
 Processo Administrativo nº 008/2022
 Dispensa de Licitação nº 008/2022;
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Objeto da Licitação: Aquisição de serviços e materiais para a manutenção e conserto da porta do banheiro
da Câmara Municipal de Guiricema, conforme Termo de Referência anexo ao despacho do presidente da
Câmara.
Suporte Legal: Art. 75 e seguintes da Nova Lei de Licitação nº 14.133/2021.
Dotação Orçamentária: 01.001.01.031.001.4.002.339030
01.001.01.031.001.4.002.339039
Guiricema, 22 de abril de 2022.
André Aparecido Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Guiricema
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