
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO X PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG

MODALIDADE: Pregão 035/2018.OBJETO: Termo Aditivo ao Contrato é a Locação por pessoa física ou jurídica
de veículos automotores tipo caminhão basculante a diesel com capacidade de 5m³ e 12 m³,   visando
atender ao controle preventivo de surtos epidêmicos da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela,
por meio de limpeza das vias urbanas e rurais, incluindo córregos e margem do rio mucuri.

CONTRATADO: ADILSON SOARES MOREIRA – ME. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NANUQUE-MG

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica aditado o prazo de vigência do Contrato administrativo 156/2018 pelo período de120 (cento e vinte) dias, conforme
Clausula segunda  do contrato administrativo fundamentado no Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, conforme segue:

De 07 de Novembro de 2018 a 08 de Março de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas do contrato que ora se adita.

E, pôr estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento aditivo em 04 ( quatro) vias de
igual teor e  forma e  assinam, para que produza todos os efeitos legais.

NANUQUE/MG, 04 de dezembro de 2018
ROBERTO DE JESUS

PREFEITO MUNICIPAL DE NANUQUE

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO X PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG

MODALIDADE: Pregão 035/2018. OBJETO: Termo Aditivo ao Contrato é a Locação por pessoa física ou jurídica
de veículos automotores tipo caminhão basculante a diesel com capacidade de 5m³ e 12 m³,   visando
atender ao controle preventivo de surtos epidêmicos da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela,
por meio de limpeza das vias urbanas e rurais, incluindo córregos e margem do rio mucuri.

CONTRATADO: J P DAMACENA NETO ENGENHARIA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NANUQUE-MG

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica aditado o prazo de vigência do Contrato administrativo 157/2018 pelo período de120 (cento e vinte) dias, conforme
Clausula segunda  do contrato administrativo fundamentado no Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, conforme segue:

De 07 de Novembro de 2018 a 08 de Março de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas do contrato que ora se adita.

E, pôr estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento aditivo em 04 ( quatro) vias de
igual teor e  forma e  assinam, para que produza todos os efeitos legais.

NANUQUE/MG, 04 de dezembro de 2018
ROBERTO DE JESUS

PREFEITO MUNICIPAL DE NANUQUE



PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE
ESTADO DE MINAS GERAIS

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO X PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG

MODALIDADE: Pregão 035/2018. OBJETO: Termo Aditivo ao Contrato é a Locação por pessoa física ou jurídica
de veículos automotores tipo caminhão basculante a diesel com capacidade de 5m³ e 12 m³,   visando
atender ao controle preventivo de surtos epidêmicos da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela,
por meio de limpeza das vias urbanas e rurais, incluindo córregos e margem do rio mucuri.

CONTRATADO: JAIME ALVES RIBEIRO 89710886649. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NANUQUE-MG

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica aditado o prazo de vigência do Contrato administrativo 158/2018 pelo período de120 (cento e vinte) dias, conforme
Clausula segunda  do contrato administrativo fundamentado no Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, conforme segue:

De 07 de Novembro de 2018 a 08 de Março de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas do contrato que ora se adita.

E, pôr estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento aditivo em 04 ( quatro) vias de
igual teor e  forma e  assinam, para que produza todos os efeitos legais.

NANUQUE/MG, 04 de dezembro de 2018
ROBERTO DE JESUS

PREFEITO MUNICIPAL DE NANUQUE

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO X PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG

MODALIDADE: Pregão 035/2018. OBJETO: Termo Aditivo ao Contrato é a Locação por pessoa física ou jurídica
de veículos automotores tipo caminhão basculante a diesel com capacidade de 5m³ e 12 m³,   visando
atender ao controle preventivo de surtos epidêmicos da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela,
por meio de limpeza das vias urbanas e rurais, incluindo córregos e margem do rio mucuri.

CONTRATADO: RUBENS SANTOS BATISTA 0281408165559. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NANUQUE-MG

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA
Fica aditado o prazo de vigência do Contrato administrativo 159/2018 pelo período de120 (cento e vinte) dias, conforme
Clausula segunda  do contrato administrativo fundamentado no Art. 57, § 1º da Lei 8.666/93, conforme segue:

De 07 de Novembro de 2018 a 08 de Março de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES
Permanecem inalteradas todas as outras cláusulas do contrato que ora se adita.

E, pôr estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento aditivo em 04 ( quatro) vias de
igual teor e  forma e  assinam, para que produza todos os efeitos legais.

NANUQUE/MG, 04 de dezembro de 2018
ROBERTO DE JESUS

PREFEITO MUNICIPAL DE NANUQUE


