
PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 0164/2014 –   TERMOS  DE ADITAMENTO 

Contrato nº P0025213 – Processo nº 00252/13 – Dispensa 0041/2013- Primeiro Termo de
Aditamento. Locação de imóvel para funcionamento do Centro Municipal de Educação Infantil
(CEMEI) Santa Rafaela. Locador: Ducely Vieira de Abreu.  CLÁUSULA SEGUNDA - DAS
ALTERAÇÕES:  Pelo presente instrumento, o Contrato identificado na Cláusula Primeira, fica
alterado no seguinte teor e condições:  O prazo para locação, previstos na Cláusula Segunda
do  contrato  inicial,  fica  prorrogado  por  mais  12  (doze  meses), contados  a  partir  de
05.09.2014 com término previsto para 04.09.2015. Os valores previstos na Cláusula Terceira,
de acordo om IGP-M datado de julho/2014, sofrerão reajuste de 5,3265%, passando o  valor
global da locação a R$7.583,51(sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e um
centavos) e o  valor mensal a R$631,95 (seiscentos e trinta e um reais e noventa e cinco
centavos). Firmado em 22 de agosto de 2014.

Contrato nº P0030813 – Processo nº 0308/13 – Dispensa 0048/2013- Primeiro Termo de
Aditamento.  Locação de imóvel para funcionamento do Programa Fica Vivo – Diretoria de
Defesa  Social. Locador:  Maria  Gercila  Lopes  Veloso.  CLÁUSULA  SEGUNDA  -  DAS
ALTERAÇÕES:  Pelo presente instrumento, o Contrato identificado na Cláusula Primeira, fica
alterado no seguinte teor e condições:  O prazo para locação, previstos na Cláusula Segunda
do  contrato  inicial,  fica  prorrogado  por  mais  12  (doze  meses), contados  a  partir  de
10.10.2014 com término previsto para 09.10.2015. Os valores previstos na Cláusula Terceira,
de acordo om IGP-M datado de julho/2014, sofrerão reajuste de 5,3265%, passando o  valor
global da locação a R$10.188,48 (dez mil,  cento e oitenta e oito reais e quarenta e oito
centavos) e  o  valor  mensal  a  R$849,04  (oitocentos  e  quarenta  e  nove  reais  e  quatro
centavos). Firmado em 29 de agosto de 2014.

Montes Claros (MG), 08 de setembro de 2014.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento


