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DECRETO Nº 04401/2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art.
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 813 de 29 de setembro de 2021
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2022 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es)
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 322.200,00 (trezentos e vinte e dois mil
duzentos reais)
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Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guiricema, 05 de setembro de 2022.

José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal de Guiricema
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DECRETO Nº 04402/2022
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR

O Prefeito Municipal de Guiricema - MG, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a autorização contida no art.
2°, I, parágrafo único, da Lei Municipal nº 813 de 29 de setembro de 2021, e nesse ato específico pela Lei 858/2022 de
14 de setembro de 2022
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2022 o (s) seguinte (s) crédito (s) suplementar (es)
para reforço da (s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária (s) no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

Art. 2º - Constitui fonte de recursos para fazer face ao crédito de que trata o artigo anterior, de acordo com o parágrafo 1º
do art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Guiricema, 14 de setembro de 2022.

José Oscar Ferraz
Prefeito Municipal de Guiricema

Prefeitura Municipal de Guiricema/MG

Concorrência Pública nº 011/2022 - Processo nº 467/2022
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA
n º 011/2022, PRC 467/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa
especializada do ramo de construção civil para obra de ampliação da cobertura da UBS situada a Rua Marechal
Deodoro – Centro, ampliação da cobertura (garagem) e construção de muro de divisa no Centro de Saúde situado a Av.
José Bonifácio (Bairro Taboa) e cobertura do Posto de Saúde situado no Distrito de Vilas Boas e cobertura do NASF
situado na Praça José Guerino De Battisti (Bairro Taboa) - Guiricema – MG, conforme condições e especificações
contidas no Projeto Básico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos
deste edital. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br.
Guiricema, 20/09/2022. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Guiricema/MG

Concorrência Pública nº 012/2022 - Processo nº 472/2022
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA
n º 012/2022, PRC 472/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa
especializada do ramo de construção civil para execução da obra de restauro e requalificação da Praça Cel. Luiz
Coutinho – Fase 02 – Centro – Guiricema - MG, conforme condições e especificações contidas no Projeto Básico,
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memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais anexos deste edital. O edital e seus
anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 20/09/2022.
Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.

Prefeitura Municipal de Guiricema

Processo nº 442/2022 – Pregão Presencial nº 025/2022
RETIFICAÇÃO DO EDITAL: 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,
20/09/2022. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.

Câmara Municipal de Guiricema
Portaria nº 28/2022

Ementa: “Concede licença para tratamento de
saúde ao servidor Paulino Passaroto de Aguiar”.
O Presidente da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e
CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pelo servidor Paulino Passaroto de Aguiar, pelo período de 40
(quarenta) dias, a partir de 09/09/2022.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica concedido 40 (quarenta) dias de licença para tratamento de saúde ao servidor Paulino Passaroto de Aguiar,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, no período de 09/09/2022 a 18/10/2022, sem prejuízo de sua
remuneração.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 09/09/2022.
Guiricema, 19 de setembro de 2022.
André Aparecido Ferreira
Presidente da Câmara Municipal de Guiricema
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