
PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 071/2014 – CONTRATOS. 
A Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal n.º8.666/93 e alterações, torna público os Contratos abaixo identificados:

TERMO DE ADITAMENTO:

Contrato nº P020412 – Processo nº 0204/2012 – Dispensa 0031/2012 – Locação de imóvel
para funcionamento da ESF Jardim Palmeiras I. Locador: Roberto da Silva Dias. Segundo
Termo  de  Aditamento.  CLÁUSULA  SEGUNDA  -  DAS  ALTERAÇÕES:  Pelo  presente
instrumento, o Contrato acima identificado na Cláusula Primeira, fica alterado no seguinte teor
e condições:  A vigência  do  contrato  e  o  prazo  para  a  prestação  de serviço,  previstos  na
Cláusula  Quarta  do  Contrato  original,  ficam  prorrogados  por  mais  de  12  (doze)  meses,
contados a partir de 01/06/2014 à 31/05/2015. O valor global previsto na Cláusula Terceira do
Contrato  Original  passa  a  vigorar  com  o  valor  de  R$  10.516,56  (Dez  mil,  quinhentos  e
dezesseis reais e cinquenta e seis centavos), sendo certo que o valor mensal passa a ser de
R$ 876,38  (Oitocentos e  setenta  e  seis  reais  e  trinta  e  oito  centavos),  correspondente  ao
reajuste de 7,9837 %, em razão do índice IGPM devidamente aplicável. Firmado em 16 de
maio de 2014.

Contrato nº P011113 – Processo nº 0111/2013 – Dispensa 0011/2013 – Contratação de
Empresa  para  serviços  de  reforma  das  Unidades  Básicas  de  Saúde.  Contratada:
EMPRESA  MUNICIPAL  DE  SERVIÇOS,  OBRAS  E  URBANIZAÇÃO  -  ESURB. Primeiro
Termo  de  Aditamento.  CLÁUSULA  SEGUNDA  -  DAS  ALTERAÇÕES:  Pelo  presente
instrumento, o Contrato identificado na Cláusula Primeira acima, fica alterado no seguinte teor
e condições:  A vigência  do  contrato  e  o  prazo  para  a  prestação  de serviço,  previstos  na
Cláusula  Terceira  do  Contrato  inicial,  ficam  prorrogados  por  mais  06  (seis)  meses,
contados a partir de 29/05/14 com término previsto para 28/11/14. Firmado em 20 de maio
de 2014.

Montes Claros (MG), 27 de maio de 2014.
Nilma Silva Antunes

Comissão Permanente de Licitações e Julgamento


