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TERMO ADITIVO PRC 363/2021 
 
O Município de Guiricema/MG faz saber que prorrogou a vigência do contrato 001003632021 – Laboratório Análises 
Clinicas Cunha Ribeiro Ltda, nova vigência de 18/10/2022 a 17/10/2023 e contrato 002003632021 – Laboratório de 
Análises Clinicas Silvio Di Mingo Ltda, nova vigência de 16/11/2022 a 16/11/2023, nos termos do art. 57, inc. II da Lei 
8666/93, credenciamento que objetiva à contratação de empresa para prestação de serviço de exames laboratoriais para 
demandas da secretaria de saúde do município de Guiricema/MG, conforme especificações do edital e termo de 
referência. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
                

Processo nº 542/2022 – Pregão Eletrônico nº 011/2022 
 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
011/2022, PRC 542/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual 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 edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. 
Guiricema, 23/11/2022. Débora Louíse Silva Ferraz – Pregoeira. 
                

Processo nº 537/2022 – Pregão Presencial nº 028/2022 
 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
028/2022, PRC 537/2022, 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, 23/11/2022. 
Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira. 
                

Processo nº 539/2022 – Pregão Presencial nº 029/2022 
 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
029/2022, PRC 539/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do município de 
Guiricema/MG, com fornecimento de peças novas genuínas/originais do fabricante, 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, 23/11/2022. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira. 
                

Processo nº 543/2022 – Pregão Presencial nº 030/2022 
 
O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
030/2022, PRC 543/2022, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de pneus novos, câmaras e protetores, 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, 23/11/2022. Pollianny Ruela Aleixo – 
Pregoeira. 
                

PORTARIA N° 777/2022 
 

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, e considerando a participação da Seleção Brasileira nos jogos de 
futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, resolve: 
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Art. 1o – O expediente nas repartições públicas municipais nos dias em que ocorrerem os jogos da Seleção Brasileira de 
Futebol durante a Copa do Mundo de 2022, será fixado da seguinte forma: 
 
I – Dia 24/11/2022 - quinta-feira - o expediente será de 6h, cumprido entre 07:00 e 15:00 
 
II – Dia 28/11/2022 - segunda-feira - o expediente será de 4 h, cumprido entre 07:00 e 12:00 
 
III – Dia 02/12/2022 - sexta-feira - o expediente será de 6h, cumprido entre 07:00 e 15:00 
 
§1o – Caso a Seleção se classifique para jogar em etapas seguintes: 
 
I – No dia em que o jogo ocorrer às 12:00, o expediente será de 4h, cumprido entre 07:00 e 12:00. 
 
II – No dia em que o jogo ocorrer às 16:00, o expediente será de 6h, cumprido entre 07:00 e 15:00. 
 
§2o – O disposto nesta Portaria não se aplica a atividades que não permitam alterações em seu funcionamento, podendo 
neste caso ser instituído plantão, cabendo aos Secretários e demais responsáveis por cada setor a preservação e o 
funcionamento dos serviços essenciais afetos às respectivas áreas de competência. 
 
§3o – Ficará a critério das autoridades competentes a resolução de situações excepcionais  
 
Art. 3o – Os alunos e os professores das Escolas Públicas Municipais cujos horários de aula coincidam com os horários 
dos jogos de futebol da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2022, assistirão a tais jogos como forma de 
trabalho dirigido, objetivando a utilização dos conhecimentos apreendidos para desenvolvimento do planejamento 
pedagógico anual.  
 
Art 4o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Guiricema/MG, 21 de Novembro de 2022. 
 

JOSÉ OSCAR FERRAZ 
PREFEITO MUNICIPAL DE GUIRICEMA/MG 

                

Câmara Municipal de Guiricema 
Portaria nº 33/2022 

  
Ementa: “Dispõe sobre concessão de férias regulamentares à servidora 
Priscila Soares de Almeida.”     

  
O Presidente da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Conceder férias regulamentares a servidora Priscila Soares de Almeida, pelo período de 15 (quinze) dias, a 
contar de 21 de novembro de 2022 a 05 de dezembro de 2022. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 21 de novembro de 2022. 

  
Guiricema, 21 de novembro de 2022. 

André Aparecido Ferreira 
Presidente da Câmara Municipal de Guiricema 

                 

Câmara Municipal de Guiricema 
Portaria nº 34/2022 
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Ementa: “Concede licença para tratamento de saúde ao vereador José 
Antônio Toledo”. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e 
 
CONSIDERANDO o atestado médico apresentado pelo vereador José Antônio Toledo, protocolado no dia 21 de 
novembro de 2022, pelo período de 14 (quatorze) dias;  
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica concedido 14 (quatorze) dias de licença para tratamento de saúde ao vereador José Antônio Toledo, a 
partir da data do protocolo do atestado médico, pelo período de 21/11/2022 a 04/12/2022, sem prejuízo do seu subsídio, 
na forma dos artigos 118 e 199 do Regimento Interno. 
 
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Guiricema, 21 de novembro de 2022.  
 

André Aparecido Ferreira 
Presidente da Câmara Municipal de Guiricema 

                

Câmara Municipal de Guiricema 
Portaria nº 35/2022 

 
Ementa: Dispõe sobre horário de funcionamento da Câmara Municipal de 
Guiricema/MG.     

 
O Presidente da Câmara Municipal de Guiricema, no uso de suas atribuições legais e regimentais 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Fica estabelecido, no âmbito da Câmara Municipal de Guiricema/MG, que o horário de funcionamento seja 
alterado devido aos jogos do Brasil na Copa. 

 
● Nos dias 24 de novembro e 02 de dezembro, a Câmara Municipal funcionará das 8h às 15h; 
● No dia 28 de novembro, a Câmara Municipal funcionará das 8h às 12h. 

 
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.   
 

Guiricema, 23 de novembro de 2022. 
André Aparecido Ferreira 

Presidente da Câmara Municipal de Guiricema 
                
  
 
 
 

JOSE OSCAR FERRAZ:00727645625 Assinado de forma digital por JOSE OSCAR FERRAZ:00727645625 

Dados: 2022.11.23 10:19:06 -03'00'


