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PODER EXECUTIVO
AVISO DE EDITAL
O Município de Funilândia/MG torna público a abertura do Processo Licitatório 030/2019 - PP
022/2019, do tipo menor preço destinado aquisição de Papel Higiênico e Papel Toalha para uso das
diversas Secretaria do Município de Funilândia/MG, conforme as condições e especificações
constantes deste edital e de seus anexos, a realizar-se no dia 28/03/2019 as 08h30min. O edital pode
ser
retirado
acessando
o
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Funilândia www.funilandia.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3713-6205 ou email: licitacoes@funilandia.mg.gov.br
Marcileia Xavier – Pregoeira
AVISO DE EDITAL
O Município de Funilândia/MG torna pública a abertura do Processo Licitatório 031/2019 - PP
023/2019, pelo Sistema de Registro de Preços objetivando a futura e eventual aquisição de peças
automotivas e acessórias para a frota municipal de veículos, máquinas e equipamentos, no âmbito
do município de Funilândia, conforme termo de referencia., a realizar-se no dia 28/03/2019 as
13h30min. O edital pode ser retirado acessando o site da Prefeitura Municipal de
Funilândia www.funilandia.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3713-6205 ou email: licitacoes@funilandia.mg.gov.br - Marcileia Xavier – Pregoeira
AVISO DE EDITAL
O Município de Funilândia/MG torna pública a abertura do Processo Licitatório 032/2019 - PP
024/2019, do tipo menor preço destinado aquisição de gás de cozinha, sendo botijões de 13 kg e 45
kg para uso das diversas Secretarias do Município de Funilândia/MG, conforme as condições e
especificações constantes deste edital e de seus anexos, a realizar-se no dia 28/03/2019 as
10h30min. O edital pode ser retirado acessando o site da Prefeitura Municipal de
Funilândia www.funilandia.mg.gov.br. Informações pelo telefone (31) 3713-6205 ou email: licitacoes@funilandia.mg.gov.br
Marcileia Xavier – Pregoeira
TERMO ADITIVO CONTRATO 13/2019
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2019, firmado em 30/01/2019, com a empresa PATRICIA
DINIZ BRAGA GONCALVES-ME Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio
econômico e financeiro do contrato 13/2019, em conformidade com o Parecer Jurídico, e em
conformidade com Pregão Presencial Nº 002/2019. Fica realinhado/reajustado o preço do item 06
Feijão Preto, no valor unitário de R$9,62, acrescentando ao valor global a totalidade de R$1.716,00
(hum mil setecentos e dezessete reais), para assim, manter o equilíbrio econômico - financeiro
contratual conforme legislação vigente, nos termos do parágrafo único do art. 65, inciso II da Lei nº
8.666/1993. Signatários: pelo Contratante: prefeitura Municipal de Funilândia e pelo Contratado
PATRICIA DINIZ BRAGA GONCALVES-ME - 18.582.375/0001-72 – Edson Vargas Dias – Prefeito
Municipal
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PODER EXECUTIVO
TERMO ADITIVO CONTRATO 20/2019
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 20/2019, firmado em 13/02/2019, com o Agricultor:
FREDERICO MAGNO DE SOUZA; Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto o reequilíbrio
econômico e financeiro do contrato 20/2019, em conformidade com o Parecer Jurídico, e em
conformidade com a Chamada Pública Nº 001/2019. Fica realinhado/reajustado o preço do item
Feijão no valor unitário de R$6,98, acrescentando ao valor global a totalidade de R$5.307,96 (cinco
mil trezentos e sete reais e noventa e seis centavos), para assim, manter o equilíbrio econômico financeiro contratual conforme legislação vigente, nos termos do parágrafo único do art. 65, inciso II
da Lei nº 8.666/1993. Signatários: pelo Contratante: prefeitura Municipal de Funilândia e pelo
Contratado: FREDERICO MAGNO DE SOUZA;. - CPF.055.666.186-93 – Edson Vargas Dias –
Prefeito Municipal
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