
 

 

 
 
 
 

Aviso de publicação de termos aditivos de prazos de contratos com empresas abaixo relacionadas 
para o exercício de 2023. 

 
 
  

Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2021  
 

Contratante: Município de Minduri/MG. CNPJ nº 17.954.041/0001-10. Contratada: Futurize Tecnologia em Informática Ltda 
– ME, inscrita no CNPJ nº CNPJ nº 10.516.690/0001-90, da cidade de Coimbra/MG. Objeto: Fornecimento de prestação de 
Serviços especializados de empresa com tecnologia em informática de implantação ,treinamento , customização de 
software e locação do sistema para a emissão de nota fiscal de serviços eletrônica para atendimento da Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças de Minduri/MG para o exercício de 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 
até 31 de dezembro de 2023, ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.02.00.04.122.0002.2.0011-339040.Minduri/MG, 
20 de dezembro de 2022.  
 

 Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2021  
 

Processo nº 013/2021, Carta Convite nº 004/2021.Contratante: Município de Minduri/MG, CNPJ nº 17.954.041/0001-10 
Contratada: Luciene Pereira Maciel ME, CNPJ nº 06.900.842/0001-86, da cidade de Varginha/MG. Objeto: Fornecimento 
de prestação de serviços de hospedagem (diária) de pacientes com acompanhantes que foram autorizados pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Minduri/MG e que atualmente fazem tratamento Oncológico fora do Município de Minduri/MG , no 
Hospital Oncológico de Varginha/MG. Vigência: A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro de 2023 , ( 12 meses 
).Dotação Orçamentária 2023: 2.04.01.10.301.0004.2.0027-339039.Minduri/MG, 20 de dezembro de 2022. 
 

 Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 024/2021  
 

Processo nº 029/2021, Dispensa de Licitação nº 012/2021.Contratante: Município de Minduri/MG,CNPJ nº 
17.954.041/0001-10.Contratada: Patrimonium Assessoria e Consultoria Ltda ME , CNPJ nº 21.960.275/0001-47, da cidade 
de Baependi/MG. Objeto: Fornecimento de prestação de serviços técnicos, assessoria e consultoria no desenvolvimento 
da politica municipal de proteção do patrimônio cultural e outras ações de preservação no Município de Minduri/MG. 
Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro de 2023 , ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 
2.10.00.13.392.0010.2.0067-339039. Minduri/MG 20 de dezembro de 2022. 

 
Terceiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 025/2021  

 
Processo nº 032/2021, Dispensa de Licitação nº 014/2021.Contratante: Município de Minduri/MG , CNPJ nº 
17.954.041/0001-10.Contratada: Vitor Alexandre Guimarães ME , CNPJ nº 40.931.012/0001-54 , da cidade de Minduri/MG 
Objeto: Fornecimento de prestação de serviços de borracharia , troca de pneus , lavagem geral de veículos , conserto de 
pneus e conserto de câmaras de ar para atendimento dos veículos leves e pesados vinculados e que compõem a frota da 
Secretaria Municipal de Operações de Minduri/MG em 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro  
de 2023, ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.05.01.15.122.0002.2.0040-339039 .Minduri/MG 20 de dezembro de 
2022. 

 
 



 

 

 
 

Quarto Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 043/2021  
 

Processo nº 044/2021, Dispensa de Licitação nº 018/2021.Contratante: Município de Minduri/MG , CNPJ nº 
17.954.041/0001-10.Contratada: Gabriel Saldones Villela Serviços em Engenharia ME , inscrita no CNPJ nº 
41.427.359/0001-27, da cidade de Minduri/MG. Objeto: Contratação de empresa especializada com profissional capacitado 
e cadastrado no CREA para a prestação de serviços de consultoria técnica em engenharia civil para elaboração de 
documentos, de projetos , planilhas de orçamento de obras , vistorias técnicas , pareceres , relatórios de aceitação de 
obras , acompanhamento e elaboração de medições de obras , elaboração de documentos técnicos para convênios e 
prestação de contas a serem realizados sob demanda no Município de Minduri/MG, objetivando o atendimento da 
Secretaria Municipal de Operações de Minduri/MG em 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro 
de 2023 , ( 12 meses ) .Dotação Orçamentária 2023: 2.05.01.15.122.0002.2.0040-339039.Minduri/MG 20 de dezembro de 
2022.  

 
Terceiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 053/2021  

 
Processo nº 055/2021, Dispensa de Licitação nº 024/2021.Contratante: Município de Minduri/MG , CNPJ nº 
17.954.041/0001-10.Contratada: Marcos António Delfino ME , inscrita no CNPJ nº 19.657.602/0001-44, da cidade de 
Minduri/MG.Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de prestação de serviços e de 
profissionais oficineiros para ministrar oficinas de Dança, Artes Marciais e de Iniciação Esportiva no Município de 
Minduri/MG para atender as crianças e os adolescentes de 5 a 17 anos de idade do Projeto Ser Criança em 
vulnerabilidade social através do Centro de Referência de Assistência Social em 2023 , objetivando o atendimento da 
Secretaria Municipal de Assistência Social de Minduri/MG em 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de 
dezembro de 2023, ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.07.00.08.122.0011.2.0051-339039.Minduri/MG 20 de 
dezembro de 2022. 
 

Quinto Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 040/2020  
 

Processo nº 034/2020, Dispensa de Licitação nº 018/2020.Contratante: Município de Minduri/MG , CNPJ nº 
17.954.041/0001-10.Contratado: Gebson da Silva Maciel , CRC nº MG 061241/0-1, cidade de Cruzília/MG ,Objeto: 
Fornecimento de prestação de serviços técnicos especializados de consultoria , assessoria e responsabilidade técnica 
Contábil na área pública municipal em 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro de 2023, ( 12 
meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.02.00.04.122.0002.2.0011-339035.Minduri/MG 20 de dezembro de 2022. 
 
                           Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 044/2021  
 
Contratante: Município de Minduri/MG , CNPJ nº 17.954.041/0001-10 ,Contratada: Bernardes e Advogados Associados , 
inscrito no CNPJ nº CNPJ nº 01.574.437/0001-00 ,da cidade de Belo Horizonte/MG , Objeto: Fornecimento de Prestação 
de Serviços de assessoria jurídica consultiva e contenciosa na Área de Direito Público visando a condução jurídica das 
causas estratégicas de alta indagação e relevância jurídica , indicadas pela Procuradoria , em que o Município seja 
interessado na condição de autor , réu , assistente ou oponente perante a segunda instância da justiça Comum, Estadual , 
Federal e do Trabalho , bem como perante os Tribunais Superiores, obrigando-se no acompanhamento de recursos e 
elaborações de peças que se façam necessárias nestas instâncias em função da expertise do trabalho a ser 
desempenhado , para atendimento da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Minduri/MG para o exercício 
de 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro de 2023 , ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 
2.02.00.04.122.0002.2.0011-339039.Minduri/MG 20 de dezembro de 2022.Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças de Minduri/MG. 



 

 

 
 
 
 
 
 

Segundo Termo Aditivo de Prazo do Termo de Fomento nº 001/2021  
 

Termo Fomento nº 001/2021, Inexigibilidade de Chamamento Público nº 001/2021,Concedente : Município de Minduri/MG , 
CNPJ nº 17.954.041/0001-10,Proponente: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Minduri/MG, CNPJ 
nº 04.751.216/0001-40,Objeto: Educação especial inclusiva e atendimento clínico aos portadores de deficiência , 
atendimento com psicólogo , fisioterapeuta , fonoaudiólogo e terapia ocupacional, objetivando o atendimento da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Minduri/MG em 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro de 
2023 , ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.04.02.10.302.0000.2.0081-339039.Minduri/MG 20 de dezembro de 
2022.Secretaria Municipal de Assistência Social de Minduri/MG. 

 
Segundo Termo Aditivo de Prazo do Termo de Fomento nº 002/2021  

 
Termo Fomento nº 002/2021, Inexigibilidade de Chamamento Público nº 002/2021, Concedente : Município de Minduri/MG 
, CNPJ nº 17.954.041/0001-10,Proponente: Casa de Repouso Dona Albertina Das Dores Lara – de Minduri/MG, CNPJ nº 
00.217.701/0001-87.Objeto: O presente instrumento tem por objeto o Atendimento aos Idosos no Município de Minduri, 
Estado de Minas Gerais, objetivando o atendimento da Secretaria Municipal de Assistência Social de Minduri/MG em 2023. 
Vigência: A partir de 01 de janeiro 2023 até 31 de dezembro de 2023, ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 
2.07.00.08.122.0011.2.0051-339039.Minduri/MG 20 de dezembro de 2022,Secretaria Municipal de Assistência Social de 
Minduri/MG. 
 
                                    Primeiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato nº 097/2021 de Concessão Remunerada de Uso 
do Imóvel Quiosque 01, nº 22.   
 
Processo nº 066/2021 , Concorrência nº 002/2021,Concedente : Município de Minduri/MG , CNPJ nº 17.954.041/0001-10, 
Concessionário : Daiana Silvana do Carmo , CPF nº 082.029.856-50 .Objeto: O presente instrumento tem por objeto a 
Concessão Remunerada de Uso do Imóvel Quiosque 01 , nº 22 , pertencente ao Município de Minduri/MG , localizado na 
Avenida Getúlio Vargas , Bairro Centro , na Praça 12 de Dezembro , nesta cidade de Minduri/MG  , vinculado e no 
atendimento da Secretaria Municipal de Operações de Minduri/MG em 2023. Vigência: A partir de 01 de janeiro 2023 até 
31 de dezembro de 2023, ( 12 meses ). Minduri/MG 20 de dezembro de 2022, Secretaria Municipal de Operações de 
Minduri/MG. 
 

             Primeiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 035/2022  
 

Processo nº 019/2022, Dispensa de Licitação nº 007/2022. Contratante: Município de Minduri/MG, CNPJ nº 
17.954.041/0001-10. Contratada: Danielle Terra de Souza Chagas MEI, inscrita no CNPJ nº 14.090.024/0001-93, da 
cidade de Luminárias / MG. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de prestação de serviços 
com pessoal capacitado de mão de obra para a prestação dos serviços de consultoria e implantação de paisagismo em 
áreas verdes urbanas tipo praças , canteiros , avenidas , jardins e outros no Município de Minduri/MG , objetivando o 
atendimento da Secretaria Municipal de Operações de Minduri/MG em 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 
31 de dezembro de 2023, ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.05.01.15.452.0002.2.0042-339039.Minduri/MG 20 
de dezembro de 2022. 
 



 

 

 
 
 

Primeiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 020/2022 
  

Processo nº 011/2022, Dispensa de Licitação nº 005/2022. Contratante: Município de Minduri/MG, CNPJ nº 
17.954.041/0001-10. Contratada: Joaquim Modesto da Costa ME, inscrita no CNPJ nº 18.698.705/0001-90, da cidade de 
Minduri / MG. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de prestação de serviços com pessoal 
capacitado para a manutenção Geral do Cemitério Municipal de Minduri/MG , tais como limpeza em geral do pátio , 
limpeza da capela municipal, pintura de muros e abrir valas na terra e fazer o sepultamento de pessoas falecidas , 
objetivando o atendimento da Secretaria Municipal de Operações de Minduri/MG em 2023.Vigência : A partir de 01 de 
janeiro 2023 até 31 de dezembro de 2023, ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.05.01.15.452.0002.2.0042-
339039.Minduri/MG 20 de dezembro de 2022. 
 
 

Primeiro Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 012/2022 
  

Processo nº 009/2022, Dispensa de Licitação nº 003/2022. Contratante: Município de Minduri/MG, CNPJ nº 
17.954.041/0001-10. Contratada: Máster Net Telecom e Segurança Ltda ME, inscrita no CNPJ nº 05.218.267/0001-73 , da 
cidade de Seritinga / MG. Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de prestação de serviços de 
Locação de Câmeras de Monitoramento e manutenção com  funcionamento ininterrupto e com todos os equipamentos 
necessários de Sistema de Videomonitoramento em diversas localidades do perímetro urbano de Minduri/MG, objetivando 
o atendimento da Secretaria Municipal de Operações de Minduri/MG em 2023.Vigência : A partir de 01 de janeiro 2023 até 
31 de dezembro de 2023, ( 12 meses ).Dotação Orçamentária 2023: 2.05.01.15.452.0002.2.0042-339039.Minduri/MG 20 
de dezembro de 2022. 
 
  

Minduri/MG 20 de dezembro de 2022  
 

 
______________________________________________________ 

Amarildo Silva Guimarães  
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri/MG  


