
 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 141/2015 

TERMO DE ADITAMENTO
Contrato nº  P020114– Processo nº 201/2014 – Dispensa nº 060/2014 - Objeto: A vigência do
contrato e o prazo para a prestação de serviço, previstos na Cláusula Terceira do Contrato
original, ficam prorrogados por mais 02 (dois) meses, contados a partir de 26 de agosto de
2015.  Primeiro Termo de Aditamento. Contratada: ESURB - Empresa Municipal de Serviços,
Obras e Urbanização. Firmado em 14 de agosto de 2015.

Contrato nº  P0301/2014– Processo nº 301/2014 – Dispensa 091/2014 - Objeto: o aditamento
de  valor  do  contrato,  em  razão  da  necessidade  de  acréscimo  do  serviço  de  drenagem,
fundamental para a execução da pavimentação. Fica o valor global do contrato, previsto na
cláusula segunda, acrescido do valor de R$ 36.337,60 (trinta e seis mil, trezentos e trinta e sete
reais e sessenta centavos), dentro do limite legal de 25%. Conforme solicitação da Justificativa
Técnica  da  Secretaria  Municipal  de  Infraestrutura  e  Planejamento  Urbano  fica  alterada  a
Dotação Orçamentária prevista para o contrato, passando a considerar a seguinte dotação:
Dotação Orçamentária: 00015.00451.00016.1069     Elemento Despesa: 44905100    Ficha:
1663 Recurso:  100 – Ordinário.  Primeiro  Termo de Aditamento.  Contratada: ESURB- Emp.
Mun. Serv. Obras e Urbanização. Firmado em 15 de setembro de 2015.

Contrato nº P035814– Processo nº 358/2014 – Tomada de Peço 003/2014 - Objeto: Acresce-se
a quantia de R$ 26.210,77 (vinte e seis mil, duzentos e dez reais e setenta e sete centavos),
correspondente a (9,0948%), passando o valor global previsto na Cláusula Quarta do Contrato
Inicial a vigorar com o valor de R$602.597,49 (Seiscentos e dois mil, quinhentos e noventa e
sete reais e quarenta e nove centavos). Primeiro Termo de Aditamento. Contratada: CONNOR
CONSTRUTORA LTDA. Firmado em 15 de setembro de 2015.

Montes Claros (MG), 23 de Setembro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento


