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Prefeitura Municipal de Guiricema

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 442/2022 – Pregão Presencial nº 025/2022.
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL
025/2022, PRC 442/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de Preços para
futura e eventual aquisição de fórmulas, leites, suplementos alimentares e alimentação enteral para atendimento das
demandas Município de Guiricema/MG, conforme especificações do Edital e Termo de Referência. O edital e seus
anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br . Guiricema, 13/08/2022.
Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.

AVISO DE REVOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2022, PRC Nº 300/2022
O Prefeito do Município de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, com vistas a melhor atender ao interesse da
Administração Pública, resolve REVOGAR o Processo no 300/2022, Concorrência Pública 007/2022 que tem por objeto
contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução de obras de reforma e ampliação das
escolas municipais Cel. Luiz Coutinho e José Antônio da Cunha, no Município de Guiricema-MG, conforme condições e
especificações contidas no Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e
demais anexos deste edital.
Fundamentação: art. 49, da Lei Federal no 8.666/93 c/c Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Proceda-se à
abertura de novo processo licitatório, adequando-se aos ajustes indispensáveis.

AVISO DE REVOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2022, PRC Nº 305/2022
O Prefeito do Município de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, com vistas a melhor atender ao interesse da
Administração Pública, resolve REVOGAR o Processo no 305/2022, Concorrência Pública 008/2022 que tem por objeto
contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para execução de obras Construção da Biblioteca
Municipal Augusto Meyer, edificação destinada à formação educacional e cultural, a ser construída na Praça Coronel
Luiz Coutinho, Centro, Guiricema - MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico, memorial
descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos deste edital.
Fundamentação: art. 49, da Lei Federal no 8.666/93 c/c Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Proceda-se à
abertura de novo processo licitatório, adequando-se aos ajustes indispensáveis.

AVISO DE REVOGAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2022, PRC Nº 308/2022
O Prefeito do Município de Guiricema, no uso de suas atribuições legais, com vistas a melhor atender ao interesse da
Administração Pública, resolve REVOGAR o Processo no 308/2022, Concorrência Pública 009/2022 que tem por objeto
contratação de empresa especializada do ramo de construção civil para obra de execução de calçamento em bloquete
na Rua Maria Dias Ferraz – Distrito de Tuiutinga, no Município de Guiricema - MG, conforme condições e especificações
contidas no Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos
deste edital.
Fundamentação: art. 49, da Lei Federal no 8.666/93 c/c Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Proceda-se à
abertura de novo processo licitatório, adequando-se aos ajustes indispensáveis.

Câmara Municipal de Guiricema
Portaria nº 27/2022

Ementa: “Altera a data da 13ª Reunião
Ordinária, e dá outras providências.”
O Presidente da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
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CONSIDERANDO a Portaria nº 08/2022 que instituiu o calendário das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de
Guiricema para o ano de 2022;
CONSIDERANDO a necessidade de votar projetos de lei de importância municipal, em tempo hábil, por parte do Poder
Legislativo;
CONSIDERANDO a necessidade de promover maior objetividade e agilidade dos feitos desta Câmara, bem como
economia ao erário público, evitando-se a realização de reunião extraordinária;
RESOLVE:
Art. 1º - Fica transferida a 13ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Guiricema, inicialmente marcada para o dia 15
de setembro de 2022, para ocorrer no dia 13 de setembro de 2022, às 19h30min.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Guiricema, 12 de setembro de 2022.
André Aparecido Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Guiricema
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