
 

 
 

 

Guiricema - Minas Gerais 

Terça-feira, 26 de junho de 2018 

Ano 1 - n° 0082 
Volume com 2 páginas 

1 

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0010232017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva a locação de imóvel para abrigar a Secretaria Municipal de Abastecimento, Pecuária, 
Agricultura e Meio Ambiente e EMATER. Nova vigência de 13/06/2018 a 13/06/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito 
Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0010912017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de pessoa jurídica especializada 
para a prestação de serviços médicos, de enfermagem, de fisioterapia, de prótese dentária e de UTI para remoção de 
paciente. Nova vigência de 31/05/2018 a 31/05/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0020912017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de pessoa jurídica especializada 
para a prestação de serviços médicos, de enfermagem, de fisioterapia, de prótese dentária e de UTI para remoção de 
paciente. Nova vigência de 31/05/2018 a 31/05/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0030912017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de pessoa jurídica especializada 
para a prestação de serviços médicos, de enfermagem, de fisioterapia, de prótese dentária e de UTI para remoção de 
paciente. Nova vigência de 31/05/2018 a 31/05/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0011022017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o credenciamento de empresas para prestação dos serviços de exames laboratoriais, para 
atender a demanda complementar do SUS, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Guiricema/MG, conforme 
tabela de procedimentos SUS vigente com finalidade diagnóstica subgrupo: diagnóstico em laboratório clínico. Nova 
vigência de 06/06/2018 a 06/06/2019. Ari Lucas de Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0031152017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de pessoa jurídica, incluindo 
microempreendedor individual, para prestação de serviços de eletricista, borracheiro, pedreiro, calceteiro, operador de 
roçadeira, jardineiro, pintor, lavador de veículos e zelador. Nova vigência de 14/06/2018 a 14/06/2019. Ari Lucas de 
Paula Santos, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0041152017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de pessoa jurídica, incluindo 
microempreendedor individual, para prestação de serviços de eletricista, borracheiro, pedreiro, calceteiro, operador de 
roçadeira, jardineiro, pintor, lavador de veículos e zelador. Nova vigência de 14/06/2018 a 14/06/2019. Ari Lucas de 
Paula Santos, Prefeito Municipal. 
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TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber que prorrogou a vigência do contrato 0051152017, nos termos do art. 57, inc II da 
Lei 8666/93 que objetiva o registro de preços visando à contratação futura e eventual de pessoa jurídica, incluindo 
microempreendedor individual, para prestação de serviços de eletricista, borracheiro, pedreiro, calceteiro, operador de 
roçadeira, jardineiro, pintor, lavador de veículos e zelador. Nova vigência de 14/06/2018 a 14/06/2019. Ari Lucas de 
Paula Santos, Prefeito Municipal. 
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