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PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2023 - PROCESSO Nº 039/2023 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
009/2023, PRC 039/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Aquisição de equipamentos 
agrícolas e maquinários para manutenção das atividades 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, 23/03/2023. Pollianny 
Ruela Aleixo – Pregoeira.  
                

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2023 - PROCESSO Nº 040/2023 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
010/2023, PRC 040/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de serralheria, em atendimento às 
demandas do Município de Guiricema, conforme especificações constantes no Edital, Termo de Referência e demais 
anexos. O edital e seus anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. 
Guiricema, 23/03/2023. Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.  
                

Prefeitura Municipal de Guiricema 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2023 - PROCESSO Nº 041/2023 

O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 
011/2023, PRC 041/2023, adotando o critério de menor preço por item, tendo como objeto: Registro de preços para 
eventual contratação de prestação de serviço em projeto e execução de obra elétrica de distribuição urbana em média 
tensão trifásica, instalação de transformadores e iluminação pública, em diversas localidades do Município de 
Guiricema-MG, conforme especificações constantes no Edital, Termo de Referência e demais anexos. O edital e seus 
anexos encontram-se à disposição no site oficial do município www.guiricema.mg.gov.br. Guiricema, 23/03/2023. 
Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.  
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