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TERMO ADITIVO 
CONTRATO 0014422020 

 
 O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 0014422020 em R$ 37.126,48 (trinta e sete mil e cento 
e vinte e seis reais e quarenta e oito centavos), referente ao aumento da gasolina, de acordo com comprovação do 
órgão técnico, nos termos do art. 65, §1º da Lei 8666/93, licitação que objetiva o registro de preços visando à aquisição 
de combustíveis a serem utilizados pelos veículos, motocicletas da frota municipal e conveniados, durante o período de 
vigência do contrato. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
CONTRATO 0014422020 

 
 O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 0014422020 em R$ 52.002,08 (cinquenta e dois mil e 
dois reais e oito centavos), referente ao aumento da gasolina, de acordo com comprovação do órgão técnico, nos termos 
do art. 65, §1º da Lei 8666/93, licitação que objetiva o registro de preços visando à aquisição de combustíveis a serem 
utilizados pelos veículos, motocicletas da frota municipal e conveniados, durante o período de vigência do contrato. José 
Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
CONTRATO 0024422020 

 
 O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 0024422020 em R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e 
novecentos reais), referente ao aumento do óleo diesel S10 e do óleo diesel S500, de acordo com comprovação do 
órgão técnico, nos termos do art. 65, §1º da Lei 8666/93, licitação que objetiva o registro de preços visando à aquisição 
de combustíveis a serem utilizados pelos veículos, motocicletas da frota municipal e conveniados, durante o período de 
vigência do contrato. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
                

TERMO ADITIVO 
 

O Município de Guiricema faz saber aditou o contrato 0013232020 em R$38.010 (trinta e oito mil e dez reais), de acordo 
com aprovação do órgão técnico, nos termos do Art. 65, § 1º da Lei 8666/93, licitação cujo objeto é o Registro de preços 
visando o fornecimento de Oxigênio Gás e Oxigênio Medicinal para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde para os próximos 12(doze) meses. Município de Guiricema. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal. 
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