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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DO CONTRATO N° 00100286/2022, 00200286/2022, 
00300286/2022 e 00400286/2022 DO PROCESSO n° 286/2022, Pregão Presencial 017/2022, objeto: Registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de locação de equipamentos e estruturas para 
eventos com utilização de som, telão, iluminação, palcos, banheiros químicos, tendas, telão, gradil disciplinador, gerador 
de energia, cerimonial, brigadista e segurança não armada, para atender demandas de festas e eventos culturais e 
populares do município de Guiricema/MG, conforme especificações do Edital e Termo de Referência. Contratados: 
GIANE RODRIGUES PAGANO 12600508660, inscrita no CNPJ sob o n° 36.238.423/0001-91, com sede na Rua 
Wenceslau Solano da Cruz (So Lauzinho), nº 28, Casa, Bairro Jardim Bom Clima na cidade de São Geraldo, estado de 
Minas Gerais, CEP 36.530-000, no valor total de R$ 50.800,00 (cinquenta mil e oitocentos reais), MARILIA APARECIDA 
RESENDE - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 10.250.442/0001-40, com sede na Rua Sebastião Silva Araujo, nº 13, Bairro 
Vila Dona Marta na cidade de Teixeiras, estado de Minas Gerais, CEP 36.580-000, no valor total de R$ 130.235,00 
(cento e trinta mil, duzentos e trinta e cinco reais),  PERSA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº 43.848.601/0001-61, com sede na Rua Marumbi, nº 720, Bairro Marumbi na cidade de Juiz de Fora, estado de Minas 
Gerais, CEP 36.010-002, no valor total de R$ 35.245,00 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais) e VITORIA 
CONSTRUTORA E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.754.108/0001-30, com sede na Rua Antonio Gomes 
Barbosa, nº 03, Centro na cidade de São Miguel do Anta, estado de Minas Gerais, CEP 36.590-000, no valor total de R$ 
675.350,00 (seiscentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinco reais). Vigência do contrato: 20/05/2022 à 20/05/2023. 
GUIRICEMA, 20/06/2022. José Oscar Ferraz - Prefeito Municipal. 
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 
Pregão Presencial nº 019/2022 - PRC n° 307/2022 – Edital n° 033/2022 

 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
019/2022, PRC 307/2022, adotando o critério de menor preço global, tendo como objeto a Contratação de empresa 
habilitada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e suporte técnico contábil, compreendendo 
atividades de assessoria contábil e financeira, acompanhamento e avaliação das práticas contábeis referentes aos 
registros orçamentários, financeiros e patrimoniais do processo de planejamento e gestão fiscal, tributos, incluindo a 
cessão de uso e instalação sistema informatizado com plataforma web e servidor de armazenamento de dados em 
nuvem, conforme termo de referência edital e demais anexos. www.guiricema.mg.gov.br. José Oscar Ferraz – Prefeito 
Municiapal. Guiricema, 20/06/2022. 
                

TERMO ADITIVO 
PRC 115/2017 

 
O Município de Guiricema/MG faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0011152017, nos termos do art. 57, inc. II 
da Lei 8666/93, Registro de preços visando á contratação futura e eventual de pessoa jurídica, microempreendedor 
individual, para prestação de serviços de eletricista, borracheiro, pedreiro, calceteiro, operador de roçadeira, jardineiro, 
pintor, lavador de veículos, e zelador, para os próximos 12 (doze) meses. Nova vigência de 05/06/2021 a 05/06/2022. 
José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
PRC 115/2017 

 
O Município de Guiricema/MG faz saber que prorrogou a vigência do contrato 004152017, nos termos do art. 57, inc. II 
da Lei 8666/93, Registro de preços visando á contratação futura e eventual de pessoa jurídica, microempreendedor 
individual, para prestação de serviços de eletricista, borracheiro, pedreiro, calceteiro, operador de roçadeira, jardineiro, 
pintor, lavador de veículos, e zelador, para os próximos 12 (doze) meses. Nova vigência de 09/06/2021 a 09/06/2022. 
José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
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