
 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 110/2015 - A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento torna público
a  Ratificação,  Termo  de  Aditamento  e  Errata  referente  aos  Processos  abaixo
relacionados:

RATIFICAÇÃO
Processo nº 0289/2015 – Dispensa nº 085/2015 – Fornecimento de pneus e câmaras de ar
para aplicação nas máquinas (patrol e pá carregadeira), a fim de garantir a continuidade dos
serviços  de  manutenção e recuperação  das  estradas  vicinais. Contratada:  LIDER PNEUS
LTDA – EPP, no valor total de R$ 21.345,44 (vinte e um mil, trezentos e quarenta e cinco reais
e quarenta e quatro centavos). Ratificado em 12 de agosto de 2015.

TERMO DE ADITAMENTO
Contrato nº P0021813 – Processo nº 00218/2013 – Dispensa 0030/2013 - Locação de imóvel
para  o  funcionamento  do  Conselho  Tutelar  1a.  e  2a.  Região. Locador: Raimundo  Costa
Tourinho.  Terceiro Termo de Aditamento. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: O
prazo para a locação, previsto na Cláusula Segunda do contrato original, fica prorrogado por
mais  12  (doze)  meses  a  partir  de  07.08.2015,  com término  previsto  para  06.08.2016.  Os
valores previstos na Cláusula Terceira, de acordo com IGP-M de junho/2015, sofrerão reajuste
de 5,5829%, passando o valor global da locação a R$50.710,27 (cinquenta mil, setecentos e
dez reais e vinte e sete centavos). CLÁUSULA QUARTA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS:  As
demais cláusulas e condições do contrato mencionado na Cláusula Primeira deste instrumento
permanecem inalteradas no seu teor,  permanecendo em vigor.  Firmado em 24 de julho de
2015.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO 
Errata de Publicação realizada no dia 18/07/2015, no Diário Oficial Eletrônico do Município de
Montes Claros (pagina 01), – Extrato n°081/2015, Contrato n° P010514 – Onde se lê:  Fica
aditado o valor de R$39.030.29 (trinta e nove mil, trinta reais e vinte e nove centavos - Leia-se:
Fica aditado o valor de R$ 38.388.39 (trinta e oito mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta
nove centavos. -  Onde se lê:  Firmado em 07 de abril de 2015 - Leia-se: Firmado em 31 de
Março de 2015.

Montes Claros (MG), 21 de agosto de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento


