
PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG 
 
EXTRATO Nº 065/2014 – PROCESSO E CONTRATOS.  
A Comissão Permanente de Licitações e Julgamentos d este Município, na forma da Lei Federal n.º8.666/93  e alterações, tornam 
público o Processo e os Contratos abaixo identifica dos: 
 
Processo nº 00179/2014 – Dispensa nº 0051/2014 - co ntratação de empresa autorizada para revisão de vei culos da marca 
RENAULT, conforme termo de garantia. Contratada: R.N. PARTICIPAÇÕES, VEICULOS E PEÇAS LTDA. Valor total de R$ 
3.420,47. Processo Homologado e Ratificado em 13 de maio de 2014. 
 
Contrato nº P016614 – Processo nº 0166/2014 – Inexi gibilidade nº 0021/2014 - Contratação de empresa es pecializada no 
fornecimento de assinatura anual de ferramenta onli ne - Sistema de Banco de Preços - através de endere ço eletrônico. Para 
atender a Prefeitura de Montes Claros. Contratada: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA. Valor total R$ 
7.990,00. Vigência: 12 meses a partir de 28/04/2014. 
 
TERMO DE ADITAMENTO: 
 
Contrato nº P033813 – Processo nº 0338/2013 – Dispe nsa 0056/2013 – Contratação de empresa especializad a para execução 
dos serviços de urbanização Conferência Cristo Rei,  compreendendo obras de infraestrutura, implantação  de redes de 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drena gem pluvial, pavimentação e equipamentos comunitári os (construção de 
01 quadra de esporte), com recurso oriundo do termo  de compromisso nº 0.352.701-19/2011/MCIDADES/CAIXA  no Município de 
Montes Claros. Contratada: ESURB- Empresa Municipal de Serviços Obras e Urbani zação.  Primeiro Termo de Aditamento  Pelo 
presente instrumento, o Contrato acima identificado passa a viger mediante a seguinte cláusula e condição: A vigência do contrato e o 
prazo para a prestação de serviço, previstos na Cláusula Terceira do Contrato original, ficam prorrogados por mais 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir de   06 de maio de  2014. Firmado em 08 de abril de 2014. 
 
Contrato nº P028410 – Processo nº 0284/2010 – Dispe nsa 0145/2010 – Locação de imóvel para o funcioname nto da Equipe 
Estratégia Saúde da Família (ESF) do bairro Jardim Primavera. Locador: Renato Miranda de Souza . Quarto Termo de Aditamento  
Pelo presente instrumento, o Contrato identificado acima, fica alterado no seguinte teor e condições: O prazo para a locação, previsto na 
Cláusula Segunda do contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a partir de 01/06/2014 com término previsto 
para 31/05/2015 . Os valores global e mensal, previstos na Cláusula Terceira do Contrato Original, passam a vigorar com os valores de 
R$6.384,36  (Seis mil, trezentos e oitenta  e quatr o reais e trinta e seis centavos) e R$ 532,03 (Quin hentos e trinta e dois reais e 
três centavos) ,  respectivamente. Firmado em 30 de abril de 2014. 
 
Montes Claros (MG), 14 de maio de 2014. 
Diosmar Soares da Silva 
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 
 
 


