
 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG  
 
EXTRATO Nº 092/2015 – TERMO DE ADITAMENTO  
 
A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento tor na público o Termo de Aditamento referente aos Proc essos abaixo 
relacionados:  
                                                                             
TERMO DE ADITAMENTO  
 
Contrato nº P001712013 – Processo nº 00171/2013 – D ispensa 0020/2013  -Locação de imóvel para funcionamento da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) Santo Inácio. Segundo Termo de Aditamento. CLÁUSULA SEGUNDA- DAS ALTERAÇÕES:  A vigência do 
contrato e o prazo para a locação, previstos na Cláusula Segunda do Contrato original, ficam prorrogados por mais 12 (doze) meses, 
contados a partir de 04.07.2015 à 03.07.2016 . Os valores previstos na Cláusula Terceira, de acordo com IGP-M datado de maio/2015, 
sofrerão reajuste de 4,1041%, passando o valor global da locação a R$ 8.083,44 (oito mil e oitenta e três reais e qu arenta e quatro 
centavos) , e o valor mensal a R$673,62 (seiscentos e setenta e três reais e sesse nta e dois centavos) . Firmado em 28 de junho de 
2015. 
 
Contrato nº P26914 – Processo nº 0269/2014 – Dispen sa 0085/2014 - Locação de imóvel para funcionamento do CEMEI Madre Paula 
Elizabeth - situado na rua São João, número 1400, bairro Todos os Santos no município de Montes Claros. Primeiro Termo de 
Aditamento. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES:  A vigência do contrato e o prazo para a locação, previstos na Cláusula 
Segunda do Contrato original, ficam prorrogados por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 17.07.2015 à 16.07.2016. Os valores 
global e mensal do contrato , previsto na Cláusula Terceira do contrato inicial, passarão a vigorar, respectivamente, em R$ 46.222,21 
(quarenta e seis mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e um centavos) e R$ 3.851,85 (três mil, oit ocentos e cinquenta e um 
reais e oitenta e cinco centavos) . Firmado em 8 de julho de 2015. 
 
Montes Claros (MG), 31 de julho de 2015. 
Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e J ulgamento  


