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Prefeitura Municipal de Guiricema 
Chamada Pública 001/2022, Dispensa 010/2022, PRC 193/2022 

 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CHAMADA PÚBLICA 
001/2022, DISPENSA 010/2022, PRC 193/2022, 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 06 de maio de 2022 as 16h00 (data e hora limite). A abertura dos envelopes será no dia 09 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 18/04/2022. 
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 
Concorrência Pública 006/2022, PRC 189/2022 

 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA 006/2022, PRC 189/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto a contratação de 
empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à serviços inerentes à Obra de Engenharia execução de 
pavimentação asfáltica em CBUQ no – Distrito Industrial I, José Toledo da Silva, no Município de Guiricema - MG, 
conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, 
edital e seus anexos.  O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município, 
www.guiricema.gov.br Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira. Guiricema 18/04/2022. 
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 
Pregão Eletrônico 006/2022, PRC 197/2022 

 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
006/2022, PRC 197/2022, cujo o objeto é a Aquisição de veículos zero quilômetro, com fabricação/modelo mínimo no 
ano vigente ou superior para manutenção das atividades do município de Guiricema-MG, de acordo com as 
especificações do Edital e Termo de Referência. O cadastramento de propostas se inicia no momento em que for 
publicado o Edital no Portal de Compras do Governo Federal e se encerra, automaticamente, na data e hora marcadas 
para realização da sessão do pregão. O Edital e seus anexos na integra poderá ser obtido nos sites 
www.comprasnet.gov.br e www.guiricema.mg.gov.br. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal. Guiricema 19/04/2022. 
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 
Pregão Presencial 013/2022, PRC 196/2022 

 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
013/2022, PRC 196/2022, cujo o objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais e 
equipamentos odontológicos para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, conforme especificações 
constantes no Edital e no Termo de Referência. O Edital e seus anexos na integra poderá ser obtido no site 
www.guiricema.mg.gov.br. José Oscar Ferraz – Prefeito Municipal. Guiricema 19/04/2022. 
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