
PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0165/2014 –   TERMOS  DE ADITAMENTO 

Contrato nº P01052014 – Processo nº 00105/14 – Dispensa 0034/2014- Primeiro Termo de
Aditamento.  Contratação de empresa para concluir a obra do UPA 03 (Unidade de Pronto
Atendimento) do bairro Chiquinho Guimarães, recurso oriundo do Governo Federal sob o
contrato   035-07-09  UPA  e  do  Tesouro  Municipal. CLÁUSULA  SEGUNDA  -  DAS
ALTERAÇÕES:  Pelo  presente  instrumento,  o  Contrato  acima  identificado,  passa  a  viger
mediante a seguinte cláusula e condição:  O valor global do contrato inicial fica suprimido no
valor  de  R$62.828,49 (sessenta e dois mil,  oitocentos e vinte e oito reais e quarenta nove
centavos), correspondendo a 1,9456% do valor total,  que até então era de  R$3.229.219,90
(três milhões, duzentos e vinte e nove mil, duzentos e dezenove reais e noventa centavos)
Diante  da  supressão  referida,  o  contrato  passa  a  vigorar  com  o  valor  global  de
R$3.166.391,41 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e um reais e
quarenta e um centavos). Firmado em 14 de julho de 2014.

Contrato nº P0054810– Processo nº 0548/10 – Dispensa 0290/2010- Décimo Sétimo Termo
de  Aditamento.  Contratação  de  empresa  especializada  em  caráter  emergencial,  para
fornecimento de cessão de licença de uso de sistemas corporativos a serem instalados nas
dependências da prefeitura de Montes Claros, incluindo arrecadação, compras, contabilidade,
financeiro, frotas, ISS eletrônico, nota fiscal eletrônica, patrimônio, gestão de pessoal e demais
sistemas  complementares.  Contratada:  Governança  Brasil  S/A  Tecnologia  e  Gestão  em
Serviços. CLÁUSULA  SEGUNDA  -  DAS  ALTERAÇÕES:  Pelo  presente  instrumento,  o
Contrato  identificado  na  Cláusula  Primeira,  fica  alterado  no  seguinte  teor  e  condições:  A
vigência do contrato e o prazo para aprestação de serviço, previstos na Cláusula Quarta do
contrato  inicial,  modificado  por  força  dos  Termos  de  Aditamentos  anteriores, ficam
prorrogados por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 21.08.2014. Firmado em 25
de julho de 2014.

Montes Claros (MG), 10 de setembro de 2014.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento


