
PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG 
 
EXTRATO Nº 002/2014 – CONTRATOS.  
A Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos d este Município, na forma da Lei Federal n.º8.666/93  e alterações, torna 
público o Resultado de licitação e Contratos abaixo  identificados: 
 
Contrato nº P0044413 – Processo nº 00444/2013 – Dis pensa nº 00076/2013 – Objeto: Locação de imóvel par a funcionamento do 
CEMEI Ivan Lopes . Locador: JOÃO PEREIRA DE AGUIAR . Valor total do contrato de R$ 16.800,00. Vigência: 12 (doze) meses a partir 
do dia 27/12/2013.  
 
TERMO DE ADITAMENTO: 
 
Contrato nº P0016710 – Processo nº 00167/2010 – Ine xigibilidade 00080/2010 – Contratação de empresa es pecializada em 
exames de medicina nuclear para atender aos usuário s do SUS. Contratada: CENTRO NORTE MINEIRO MEDICINA NUCLEAR 
S/C. Quarto Termo de Aditamento – A vigência do contrato e o prazo para a prestação de serviço, previstos na Cláusula Quarta do 
Contrato original, ficam prorrogados por mais 3 (três) meses, contados  a partir de 24.11.2013 à 23.02.2014.  O valor global, previsto 
na Cláusula Terceira do Contrato Original, será empenhado em R$99.825,96. Firmado em 22 de novembro de 2013. 
 
Contrato nº P0026712 – Processo nº 00267/2012 – Con corrência 00018/2012 – Contratação de empresa espec ializada para 
execução dos serviços de pavimentação asfáltica em vias urbanas no Municipio de Montes Claros, utiliza ndo CBUQ, 
compreendendo: Serviços preliminares, terraplenagem , pavimentação, drenagem, fornecimento e colocação de meio fio, 
sarjeta em concreto, passeio, rampa de acessibilida de e sinalização viária. Contratdada: MFI CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA. Primeiro Termo de Aditamento – A vigência do contrato e o prazo para a prestação de serviço, 
previstos na Cláusula Segunda do Contrato original, ficam prorrogados por mais 06 (seis) meses, contado s a partir de 28.12.2013 à 
27.06.2014. Firmado em 12 de dezembro de 2013. 
 
Montes Claros (MG), 13 de janeiro de 2013 
Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e J ulgamento 
 
 


