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TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema-Mg faz saber do aditamento de supressão do contrato 0012392017 em R$ 17.390,28 
(dezessete mil, trezentos e noventa reais e vinte e oito centavos), referente à redução de preço do óleo diesel de acordo 
com aprovação do órgão técnico, nos termos do Art. 65, § 1° da Lei 8666/93, licitação essa que objetiva o registro de 
preço visando à aquisição de combustíveis a serem utilizados pelos veículos, motocicletas desta prefeitura da frota 
municipal e conveniados, durante o período de vigência do contrato. Ari Lucas de Paula Santos. Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que aditou o contrato 0012462017 em R$ 26.794,26 (vinte e seis mil, setecentos e 
noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), referente ao ITEM 02; ITEM 04; ITEM 05; ITEM 08; ITEM 10; ITEM 14; 
ITEM 24; ITEM 26 de acordo com aprovação do órgão técnico, nos termos do Art. 65, § 1º da Lei 8666/93, licitação essa 
que objetiva a aquisição futura e eventual de pneus novos não recauchutados, reconstruídos ou reformados para os 
veículos, máquinas e motocicletas da frota municipal e conveniada, durante o período de vigência do contrato. Ari Lucas 
de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que aditou o contrato 0022392017 em R$ 10.799,75 (dez mil, setecentos e noventa 
e nove reais e setenta e cinco centavos), referente ao aumento da gasolina de acordo com aprovação do órgão técnico, 
nos termos do Art. 65, § 1º da Lei 8666/93, licitação essa que objetiva a registro de preços visando a aquisição de 
combustíveis a serem utilizados pelos veículos, motocicletas desta prefeitura da frota municipal e conveniados, durante o 
período de vigência do contrato. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

PORTARIA Nº 365/18 
- CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO – 

 
O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a MARIZETE DIAS BICALHO RIBEIRO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 

Ensino Fundamental, 30 (trinta) dias de férias prêmio, será o 2º (segundo) mês a que tem direito, referente ao 2º 
(segundo) quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 02/07/18 a 31/07/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 15 de junho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos  

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 366/18 
- CONCEDE LICENÇA - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a MAURA FLORENTINO BICALHO, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 
Ensino Fundamental 02 (dois) dias de licença para tratamento de saúde, no período de 14/06/18 a 15/06/18, conforme 
atestado médico em anexo.  
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 14/06/18. 
 

Guiricema, 15 de junho de 2018  
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 367/18 
 - CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a PAULO DE PAIVA GÊ, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de Meio 
Ambiente, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 09/05/17 a 08/05/18, no 
período de 02/07/18 a 31/07/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 15 de junho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 368/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a SEBASTIÃO CÂNDIDO DUTRA, ocupante do Cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Setor de 

Ensino Fundamental, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 03/07/15 a 
02/07/16, no período de 02/07/18 a 31/07/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 15 de junho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 369/18 
- CONCEDE FÉRIAS PRÊMIO - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a GABRIEL ANTÔNIO RUELA, ocupante do cargo de Assistente de Serviço, Setor de Saúde, 60 
(sessenta) dias de férias prêmio, será o 2º e 3º (segundo e terceiro) meses a que tem direito, referente ao 2º (segundo) 
quinquênio de serviços prestados a este Município, no período de 02/07/18 a 30/08/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Guiricema, 15 de junho de 2018 . 
Ari Lucas de Paula Santos  

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 370/18 
 - CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a RICARDO BICALHO FILHO, ocupante do Cargo de Motorista, Setor de Saúde, 30 (trinta) dias de 

férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 16/07/17 a 15/07/18, no período de 02/07/18 a 
31/07/18, sendo convertido 1/3 das férias em abono pecuniário (de 02/07/18 a 11/07/18), conforme art. 89, parágrafo 1º 
da Lei 63 de 19/04/1991. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

 Guiricema, 15 de junho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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PORTARIA Nº 371/18 
- CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ALDEIR DE SOUZA MOREIRA, ocupante do Cargo de Assistente Técnico Administrativo, Sec. 

Munic. de Assistência Social, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 
02/02/16 a 01/02/17, no período de 02/07/18 a 31/07/18. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 15 de junho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
                

PORTARIA Nº 372/18 
 - CONCEDE FÉRIAS - 

 

O Prefeito Municipal de Guiricema, Estado de Minas Gerais, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 
resolve conceder a ELZA MARIA BARBOSA DE ANDRADE, ocupante do Cargo de Assistente Técnico Administrativo, 

Setor de Recursos Humanos, 30 (trinta) dias de férias anuais a que tem direito, referente ao período aquisitivo de 
10/07/17 a 09/07/18, no período de 02/07/18 a 31/07/18, sendo convertido 1/3 das férias em abono pecuniário (de 
02/07/18 a 11/07/18), conforme art. 89, parágrafo 1º da Lei 63 de 19/04/1991. 
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

  Guiricema, 15 de junho de 2018. 
Ari Lucas de Paula Santos 

Prefeito Municipal de Guiricema 
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