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TERMO ADITIVO 
CONTRATO 0024422020 

 
 O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 0024422020 em R$ 20.700,00 (vinte mil e setecentos 
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 
CONTRATO 0014422020 

 
 O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 0014422020 em R$ 49.264,47 (quarenta e nove mil e 
duzentos e sessenta e quatros reais e quarenta e sete centavos), referente ao aumento no preço 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 0010092021 

 
O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato 0010092021 em R$ 7.275,00 (sete mil duzentos e setenta 
e cinco reais), referente ao aditamento de 25% (vinte e cinco por cento) na quantidade de horas disponíveis, nos termos 
do art. 65, §1º da Lei 8666/93, licitação essa que objetiva a prestação de serviços de acompanhamento e apoio técnico 
em licitações e contratos administrativos abrangendo assessoria nos sistemas de informática oficiais do governo 
federal(compras governamentais) nos termos da legislação em vigor para os próximos 12(doze) meses. José Oscar 
Ferraz, Prefeito Municipal. 

                

Pregão Presencial 025/2021 
 
O Município de Guiricema/MG. Comunica aos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO Presencial 
025/2021, adotando o critério de MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e 
eventual materiais e equipamentos odontológicos para manutenção das atividades do Município de Guiricema/MG, 
conforme especificações do Edital e Termo de Referência.. Cuja Sessão Pública para o Recebimento das Propostas se 
dará no dia 24/11/2021, 09h00min horas, na Sala de Licitações desta Prefeitura. O edital e seus anexos encontram-se à 
disposição no site da Prefeitura M. de Guiricema. Pollianny Ruela Aleixo, Pregoeira, Guiricema 08/11/2021. 
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