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TERMO ADITIVO CONTRATO
00201172021
O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 00201172021 em R$ 96.989,74 (noventa e seis mil
novecentos e oitenta e nove reais e setenta e quatro centavos), nos termos do art. 65, § 2º da Lei 8666/93, licitação que
objetiva a aquisição de pneus para atender as demandas dos veículos das secretarias do município de Guiricema. José
Oscar Ferraz, Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO CONTRATO
00101952021
O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 00101952021 em R$ 23.856,00 (vinte e três mil e
oitocentos e cinquenta seis reais), nos termos do art. 65, § 2º da Lei 8666/93, licitação que objetiva a contratação de
empresa para prestação de serviços para plantão medico hospitalar clinico geral para atender aos sábados, domingos e
feriados e medico pediatra para atendimento semanal de 24 consultas para atender as demandas da secretaria
municipal de saúde. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO CONTRATO
00901112021
O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 00901112021 em R$ 2.475,84 (dois mil e quatrocentos
e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), nos termos do art. 65, § 2º da Lei 8666/93, licitação que objetiva a
registro de preços para aquisição de materiais médicos e medicamentos para atender as necessidades da secretaria
municipal de saúde. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal.

TERMO ADITIVO CONTRATO
00103822021
O Município de Guiricema/MG faz saber que aditou o contrato nº 00103822021 em R$ 20.019,36 (vinte mil e dezenove
reais e trinta e seis centavos), nos termos do art. 65, § 1º da Lei 8666/93, licitação que objetiva a contratação de
empresa especializada do ramo de construção civil com vistas à execução de drenagem pluvial na Avenida José
Bonifácio - bairro taboa no município de Guiricema-mg, conforme condições e especificações contidas no projeto básico
- anexo. José Oscar Ferraz, Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA. EXTRATO DOS CONTRATOS Nº 00100191/2022 e 00200191/2022,
Pregão Presencial n° 011/2022, Processo n° 191/2022, objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de
pessoas físicas ou jurídicas para prestação de serviços de borracharia e serviços de lavajato em atendimento a frota de veículos
do município de Guiricema - MG, conforme especificações e quantitativos discriminados no Termo de Referência e demais
anexos do Edital. Contratados: ROBERT WILLIAN DA SILVA, pessoa física, brasileiro, borracheiro, portador da Cédula
de Identidade n° 245482492 SSP RJ, inscrito no CPF sob o n° 082.805.856-30, residente e domiciliado na Rua Cart Tuim, n°
320, Bairro Cohab I, na cidade de Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, CEP 36.520-000, no valor total de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) e TULIO DA SILVA NEVES, pessoa física, brasileiro, lavador, portador da Cédula de Identidade n° MG18167629 SSP MG, inscrito no CPF sob o n° 108.111.576-95, residente e domiciliado na Rua Osório Cruz, s/n, Bairro
Centro, na cidade de Tuiutinga, distrito de Guiricema, Minas Gerais, CEP 36.525-000, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta
mil reais). Vigência do contrato: 04/05/2022 à 04/05/2023. GUIRICEMA, 04/05/2022. José Oscar Ferraz - Prefeito
Municipal.
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O Município de Guiricema/MG, comunica aos interessados que fará a sessão de abertura das propostas da
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2022, PRC 173/2022, cujo objeto é: Contratação de empresa especializada do ramo de
construção civil com vistas à serviços inerentes à Obra de Engenharia de execução de Calçadão em piso de concreto
intertravado, na Av. Prefeito Donato Cabopiango – Bairro Funil, Guiricema-MG, conforme condições e especificações
contidas no Projeto Básico, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, edital e seus anexos. A abertura dos
envelopes ocorrerá na sede da Prefeitura Municipal situada na Praça Cel. Luiz Coutinho, sn, Centro de Guiricema-MG, no
setor de compras e licitações, no dia 09/05/2022, às 13h. www.guiricema.mg.gov.br Pollianny Ruela Aleixo – Pregoeira.
Guiricema 06/05/2022.
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