
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO Nº185

Contrato P0050411 – Processo nº 00504/2011 – Dispensa de Licitação 0060/2011 – Objeto: O
prazo para a locação, previsto na Cláusula Segunda do contrato original, modificado por força
dos Termos de Aditamentos anteriores, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a
partir  de  29.12.2015  com  término  previsto  para  28.12.2016.  Os  valores  global  e  mensal,
previstos na Cláusula Terceira do Contrato Original, passam a vigorar, respectivamente, com os
valores de R$12.113,16 (Doze mil, cento e treze reais e dezesseis centavos) e valor mensal
R$1.009,43 (um mil, nove reais e quarenta e três centavos), tendo um reajuste de 8,3588% em
relação ao valor anterior, de acordo com o IGP-M de setembro/2015. Locador: Geraldo Teixeira
de Souza. Quarto   Termo de Aditamento. Firmado em 03 de novembro de 2015.

Contrato  P0045511– Processo nº 0455/2011 – Dispensa de Licitação 0051/2011 – Objeto: O
prazo para a locação, previsto na Cláusula Segunda do contrato original, fica prorrogado por
mais 12 (doze) meses, contados a partir de 08.11.2015 com término previsto para 07.11.2016.
Os valores global e mensal,  previstos na Cláusula Terceira do Contrato Original,  passam a
vigorar, respectivamente, em R$10.599,24 (Dez mil, quinhentos e noventa e nove reais e vinte
e quatro centavos) e o valor mensal será de R$883,27 (oitocentos e oitenta e três reais e vinte
e sete centavos), reajustado em 8,3588%, de acordo com o índice do IGP-M de setembro/2015
(fls.93). Locadora: Gisleide Ferreira Severino. Quarto Termo de   Aditamento. Firmado em 26 de
outubro de 2015.

Contrato  P031913 – Processo nº 0319/2013 – Dispensa de Licitação 0050/2013 – Objeto: A
vigência do contrato, prevista na Cláusula Segunda do Contrato Inicial, será prorrogada por
mais 06 (seis) meses, contados a partir do dia 17/10/2015 à 16/04/2016. Os valores global e
mensal previstos na Cláusula Terceira do Contrato Inicial passam a vigorar, respectivamente,
com os valores de R$ 5.455,32 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e dois
centavos),  e  o  valor  mensal  será  de  R$  909,22  (novecentos  e  nove  reais  e  vinte  e  dois
centavos),  reajustado  em 8,3588%,  de  acordo  com o  índice  do  IGP-M de  setembro/2015.
Locadora: Jakeline Cardoso dos Santos. Terceiro    Termo de Aditamento. Firmado em 14 de
outubro de 2015.

Contrato P020114 – Processo nº 00201/2014 – Dispensa de Licitação 0060/2014 – Objeto:  A
vigência do contrato e o prazo para a prestação de serviço, previstos na Cláusula Terceira do
Contrato  original,  ficam  prorrogados  por  mais  03  (três)  meses,  tendo  como  termo  inicial
26.10.2015 e termo final 25.01.2016. Contratada: ESURB - Empresa Municipal de Serviços,
Obras e Urbanização. Segundo Termo de   Aditamento. Firmado em 16 de outubro de 2015.

Montes Claros (MG), 16 de novembro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 
 


