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Prefeitura Municipal de Guiricema 

Processo nº 016/2023 – Pregão Presencial nº 005/2023 
 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
005/2023, PRC 016/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de placas de inauguração e homenagens para atendimento das demandas do Município de 
Guiricema/MG. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br . 
Guiricema, 02/02/2023. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.  
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 
Processo nº 554/2022 – Pregão Presencial nº 036/2022 – RETIFICAÇÃO 

 

A Prefeitura Municipal de Guiricema comunica a retificação do edital do Pregão Presencial nº 36/2022, PRC 554/2022, 
adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preços para futura e eventual locação de 
cilindros, concentradores e recargas de oxigênio medicinal, recargas de nitrogênio e aquisição de válvulas reguladoras 
para atendimento das necessidades do município de Guiricema/MG, conforme especificações constantes no Edital, 
Termo de Referência e demais anexos. Tendo em vista a retificação dos itens no Termo de Referência. Edital na íntegra 
disponível em: www.guiricema.mg.gov.br/licitacao/. Maiores informações: licitacao@guiricema.mg.gov.br  e (32) 3553-
1177. Guiricema, 02/02/2022. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira. 
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 

Processo nº 557/2022 – Pregão Eletrônico nº 012/2022 
 

O Prefeito Municipal de Guiricema/MG, no uso das suas atribuições legais, com fundamento na Súmula 473 do STF e 
justificativa que consta nos autos, determinou a ANULAÇÃO do Processo Licitatório PREGÃO ELETRÔNICO 012/2022, 
PRC 557/2022, tendo como objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços públicos de 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares urbanos e públicos, de acordo com as normas técnicas 
aplicáveis e legislação pertinente, contemplando o fornecimento em comodato de contêiner, transporte, controle 
tecnológico para atendimento das demandas do Município de Guiricema -MG, tudo conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas neste edital e no termo de referência. Informações no setor de Licitações de 08h00 às 18h00 
pelo telefone (32) 3553-1177 ou pelo e-mail licitacao@guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 03/02/2023. José Oscar Ferraz – 
Prefeito Municipal. 
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 

Pregão Eletrônico nº 003/2023 - Processo nº 017/2023  
 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 
003/2023, PRC 017/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa 
especializada para a prestação dos serviços públicos de tratamento e disposição final de resíduos sólidos domiciliares 
urbanos e públicos, de acordo com as normas técnicas aplicáveis e legislação pertinente, contemplando o fornecimento 
em comodato de contêiner, transporte, controle tecnológico para atendimento das demandas do Município de Guiricema 
-MG, tudo conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e no termo de referência. O edital e 
seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 03/02/2023. 
Débora Louíse Silva Ferraz – Pregoeira.  
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