
PREFEITURA MUNICIPAL 

MINDURI 
TERRA DE OPORTUNIDADES 

Aviso de Publicação do Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de Serviços nº 
090/2021 para a execução de obra e aumento de meta física e acréscimos no seu quantitativo. 

A Comissão de Licitação do Municipio de Minduri - MG, no uso de suas atribuições legais e através do 
Sr. Edmir Geraldo Silva e do Responsável Técnico pela Fiscalização o Sr. Gabriel Saldones Villela da 
Prefeitura Municipal de Minduri/MG , faz saber que o Município de Minduri/MG , inscrito no CNPJ nº 
17.954.041/0001-10 está celebrando o Segundo Termo Aditivo de Prazo do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 090/2021 para a execução de obra e aumento de meta física e acréscimos no seu 
quantitativo das metragens de alguns itens constantes na planilha inicialmente licitada da obra cujo o 
Objeto e a Contratação de Empresa Especializada em Construção Civil para o Fornecimento de 
Prestação de Serviços, com Mão de Obra Especializada, bem como o fornecimento dos Materiais de 
construção para a realização desta obra e todos os equipamentos utilizados que se fizerem necessários 
para a execução da obra de Reforma da Escola Municipal Durval Souza Furtado, situada· na Rua Rio 
Grande do Sul, nº 150, no Bairro Centro, nesta cidade de Minduri/MG, conforme solicitação da empresa 
e aceitação da Prefeitura de Minduri/MG , em anexo , contrato celebrado entre o Município de 
Minduri/MG , inscrito no CNPJ nº 17.954.041/0001-10 com a empresa M Cavalcanti infraestrutura e 
Urbanismo Eireli ME , inscrita no CNPJ nº 23.895.020/0001-73 , no valor total apurado e aceito 
deste aditivo de Acréscimo de Meta Física de Obra no valor global total a importância de R$ 39.455,48 ( 
trinta e nove mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos . Referente ao 
Processo nº 060/2021 e Tomada de Preços nº 001/2021. 

Minduri - MG , 25 de fevereiro de 2022 

Amarildo Silva Guimarães 
Presidente da Comissão de Licitação de Minduri - MG. 
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