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AVISO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL  
PROCESSO Nº 148/2022 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2022 
CREDENCIAMENTO Nº 005/2022 

 
 

O Presidente Renan Braga Pereira, designado pela Portaria n.º 035, de 26 de abril de 2022, 
torna público, a todas as empresas interessadas em participar do referido certame, a 
Retificação do Edital do Processo nº 148/2022 – Credenciamento nº 005/2022, com a 
modificação do edital.  
 
ONDE SE LÊ: 
 
CREDENCIAMENTO, com vista à celebração de contrato entre o Município de 

Guarani/MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Organização 

da Sociedade Civil, regularmente constituída, de natureza jurídica de direito privado e sem 

fins lucrativos objetivando a execução do serviço de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, para ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, nos termos do art. 

10, inciso II, "a" da Lei Municipal nº 1.063 de 30 de março de 2022, sob medida protetiva e 

em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam 

impossibilitados temporariamente de exercer sua função protetiva, até o retorno à família 

de origem. 

LEIA SE: 
 
CREDENCIAMENTO, com vista à celebração de contrato entre o Município de 

Guarani/MG, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Pessoa 

Jurídica objetivando a execução do serviço de Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade, para ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, nos termos do art. 

10, inciso II, "a" da Lei Municipal nº 1.063 de 30 de março de 2022, sob medida protetiva e 

em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam 

impossibilitados temporariamente de exercer sua função protetiva, até o retorno à família 

de origem. 

O novo edital está disponível no site www.guarani.mg.gov.br ou solicitando no e-mail: 
licitacao@guarani.mg.gov.br 
 
 

Guarani – MG, 15 de dezembro de 2022. 
 

_______________________________________ 
Renan Braga Pereira 
Presidente da CPL 

 
 

http://www.guarani.mg.gov.br/
mailto:licitacao@guarani.mg.gov.br

