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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2023 - PROCESSO Nº 030/2023  

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

002/2023, PRC 030/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa 

especializada do ramo da construção civil para execução da obra de reforma da creche municipal de Guiricema/MG, 

conforme condições e especificações contidas no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais 

anexos do edital. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município 

www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 22/03/2023. Débora Louíse Silva Ferraz – Pregoeira. 

                

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023 - PROCESSO Nº 031/2023  

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

003/2023, PRC 031/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa 

especializada do ramo da construção civil para execução da obra de ampliação de Unidade Integrante do Programa 

Farmácia de Todos do Município de Guiricema/MG, conforme condições e especificações contidas no projeto básico, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos do edital. O edital e seus anexos encontram-se à disposição 

no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 22/03/2023. Débora Louíse Silva Ferraz – Pregoeira. 

                
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023 - PROCESSO Nº 037/2023  

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

004/2023, PRC 037/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa 

especializada do ramo da construção civil para execução da obra de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Projetada 

– Distrito Industrial, no Município de Guiricema/MG, conforme condições e especificações contidas no projeto básico, 

memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos do edital. O edital e seus anexos encontram-se à disposição 

no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 22/03/2023. Débora Louíse Silva Ferraz – Pregoeira. 

                

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 - PROCESSO Nº 038/2023  

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 

005/2023, PRC 038/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Contratação de empresa 

especializada do ramo da construção civil para execução da obra de adequação da cobertura e fechamento da Unidade 

Básica de Saúde situada na Rua Marechal Deodoro, Centro, no Município de Guiricema – MG, conforme condições e 

especificações contidas no projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais anexos do edital.  O 

edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 

22/03/2023. Débora Louíse Silva Ferraz – Pregoeira. 
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