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Vacinação contra a gripe começa nesta 
terça-feira (22/4) e segue até 9 de maio
Campanha faz parte do calendário de vacinação do Ministério da Saúde
A Prefeitura de Contagem, 

por meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, inicia nesta ter-
ça-feira, dia 22/4, a campanha 
nacional de vacinação contra 
a gripe A campanha, que faz 
parte do calendário de vaci-
nação do Ministério da Saúde, 

segue até o dia 9 de maio e 
terá o seu dia "D" no sábado, 
dia 26/4. Cerca de 47 postos 
de saúde em todas as regio-
nais da cidade, e outros postos 
volantes, irão intensificar os 
trabalhos.

Neste ano, houve a amplia-

ção do público-alvo da campa-
nha. Em Contagem, estima-se 
em cerca de 135 mil o número 
de pessoas que devem ser vaci-
nadas, compreendidas dentro 
do seguinte público-alvo: ges-
tantes e puérperas (até 45 dias 
após o parto), crianças maio-

res de seis meses e menores 
de cinco anos, idosos, doentes 
crônicos (diabéticos, pulmona-
res, doenças cardíacas, hiper-
tensos, obesos, transplantados 
renais), profissionais de saúde 
e pessoas em privação de liber-
dade (detentos).

Cerca de 47 postos de saúde em todas as regionais da cidade, e também postos 
volantes vão intensificar os trabalhos  de vacinação durante a campanha
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Controladoria 
Municipal

Extrato da Portaria Nº 063, de 15 de Abril de 2014, da Corregedoria Geral.
Instauração de Processo Administrativo Disciplinar.
Processado : D.G.G.Z., MATRÍCULA Nº. 1116521, CARGO: Assistente Administrativo. 
Comissão Processante: Presidente e Relator Bel: Samuel Miranda Júnior.
                                         Membros: Yasmine Luciane Maia Bernardes.
                                                Camila Garcia Ramos.
Controladoria Geral do Município, Contagem, aos 15 de Abril 2014.

Portaria Nº 045, de 15 de abril de 2014.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Disciplinar nº 01/060/2013, através da Portaria Nº 214 de 14 de outubro de 2013, para apuração de irregularidades supostamente cometi-
das pelo servidor MAURO ALVES DE BRITO,  matrícula 01-38994-3, Assistente Escolar;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
III – conforme despacho de folha 108;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar no PAD 01/060/2013 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 40(quarenta) dias do servidor MAURO ALVES DE BRITO,  matrícula 01-38994-3, 
Assistente Escolar, com fundamento legal no art. 112, III, X e 113,I c/c Art. 126, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinqüenta por cento) do dia de vencimento ou remuneração, ficando o servi-
dor obrigado a permanecer no serviço, nos termos do Art. 126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de abril de 2014.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Portaria Nº 061, de 14 de abril de 2014.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração da Sindicância Disciplinar nº 03/019/2013, através da Portaria Nº 232 de 30 de outubro de 2013, para apuração de irregularidades supostamente 
cometidas pela servidora ELAINE FLÁVIA DA SILVA, matrícula 199211-4, Técnico em Enfermagem;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar na SI 03/019/13 a penalidade Administrativa de SUSPENSÃO de 20 (VINTE) dias, da servidora ELAINE FLÁVIA DA SILVA, matrícula 199211-4, Técnico 
em Enfermagem, com fundamento legal no art. 112, I e III c/c  Art. 123 e 125, todos da Lei Municipal 2.160/90.
Art. 2º - Determinar que a suspensão aplicada, seja convertida em multa na base de 50% (cinqüenta por cento) do dia de vencimento ou remuneração, ficando a servi-
dora obrigada a permanecer no serviço, nos termos do Art. 126, parágrafo segundo, da Lei 2160/90.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
 Palácio do Registro, em Contagem, aos 14 de abril de 2014.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Portaria Nº 062, de 15 de abril de 2014.
O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160, de 20 de dezembro de 
1990; e artigo 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013:
CONSIDERANDO:
I – a instauração do Processo Administrativo Disciplinar nº 01/046/2013, através da Portaria Nº 149 de 02 de agosto de 2013, para apuração de irregularidades suposta-
mente cometidas pelas servidoras ELISLENE FÁTIMA DE CASTRO E SILVA BELÉM, matrícula 108418-2, Diretora Escolar; HELOÍSA RIBEIRO DA ROCHA, matrícula 111156-2, 
VICE-DIRETORA ESCOLAR;
II – o Relatório Final da Comissão Disciplinar;
RESOLVE:
Art. 1º – Determinar o ARQUIVAMENTO do PAD 01/046/13, instaurada em face das servidoras ELISLENE FÁTIMA DE CASTRO E SILVA BELÉM, matrícula 108418-2, Direto-
ra Escolar; HELOÍSA RIBEIRO DA ROCHA, matrícula 111156-2, Vice Diretora Escolar.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
  Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de abril de 2014.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA 
Controlador Geral do Município

Portaria Nº 064, de 15 de Abril de 2014.
Altera Comissões Processantes e Sindicantes da Corregedoria Geral de Contagem. 
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O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 
art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, e ainda, da Súmula 473 do STF.
Considerando:
As mudanças ocorridas no quadro de servidores lotados na Corregedoria Geral de Contagem.
Resolve:
I – Alterar os membros da Comissão Processante outrora constituída para a apuração dos ilícitos funcionais relacionado ao seguinte Procedimento Disciplinar PAD 
01/149/2012 ficando a referida Comissão integrada pelos seguintes membros: 
a – Camila Garcia Ramos; 
b – Philippe Augusto Lopes Ferreira. 
c – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
II – Fica designada para a função de Presidente e Relatora do Processo Disciplinar referenciado a servidora Camila Garcia Ramos; 
III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de Abril de 2014.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Portaria Nº 065, de 15 de Abril de 2014.
Altera Comissões Processantes e Sindicantes da Corregedoria Geral de Contagem. 
O Controlador Geral do Município, no uso de suas atribuições legais; nos termos dos artigos 138 e seguintes da Lei Municipal nº. 2.160 de 20 de dezembro de 1990; 
art. 20 da Lei Complementar nº 142, de 29 de maio de 2013, e ainda, da Súmula 473 do STF.
Considerando:
As mudanças ocorridas no quadro de servidores lotados na Corregedoria Geral de Contagem.
Resolve:
I – Alterar os membros da Comissão Sindicante outrora constituída para a apuração dos ilícitos funcionais relacionado a seguinte Sindicância SI 03/004/2013 ficando a 
referida Comissão integrada pelos seguintes membros: 
a – Camila Garcia Ramos; 
b – Philippe Augusto Lopes Ferreira. 
c – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
II – Fica designada para a função de Presidente e Relatora da Sindicância referenciada a servidora Camila Garcia Ramos; III – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Palácio do Registro, em Contagem, aos 15 de Abril de 2014.
VANDERLEI DANIEL DA SILVA
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO

Resolução CGM nº 001/2014.
Aprova a Matriz de Risco para Planejamento de Auditoria para o exercício de 2014.
O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 142 de 29/05/2013, pelo Decreto nº 89, de 
25/06/2013; e, considerando a necessidade de promover a normatização, sistematização, padronização de documentos técnicos e aplicação do conceito de materialida-
de, relevância, risco, seletividade, desempenho e criticidade para o planejamento dos trabalhos de auditoria no âmbito do Sistema Municipal de Controle Interno;
RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a Matriz de Risco para Planejamento de Auditoria que servirá de base metodológica para estabelecimento das ações do Plano Anual de Auditoria – PAA 
a ser elaborado pela Auditoria-Geral do Município para o exercício de 2014.
Paragrafo único. O inteiro teor da Matriz de Risco para Planejamento de Auditoria ficará disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Contagem, no endereço eletrô-
nico http://www.contagem.mg.gov.br, nos Atos Normativos da Controladoria-Geral do Município.
Art. 2º Para efeitos desta Instrução Normativa considera-se Avaliação de Risco, como o processo adotado para definição das auditorias prioritárias, obtidas através da 
análise conjugada e comparativa dos fatores estratégicos, risco, seletividade e materialidade, relacionados às operações dos órgãos/entidades.
Art. 3º O instrumento aprovado tem os seguintes objetivos:
a. Dar credibilidade e assegurar qualidade no planejamento dos trabalhos de auditorias, segundo normas geralmente aceitas;
b. Centralizar esforços em áreas prioritárias e relevantes, visando incremento na geração de resultados que agreguem valor ao alcance dos objetivos estratégicos do 
Município;
c. Salvaguardar a responsabilidade dos auditores quando executarem seus trabalhos.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio do Registro, em Contagem, 31 de março de 2014. 
Vanderlei Daniel da Silva
Controlador-Geral do Município 
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Secretaria Municipal 
de Administração

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS
GERÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM – EXTRATOS – 16/04/2014  
1. EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 086/2014  – PAC. 188/2013 PP. 066/2013
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTRATADA: CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO
VALOR TOTAL: R$ 12.278,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1091.04.121.0001.2012 – 44905218 – 010000
ASSINADO / ENTREGA: 03/04/2014 / 10 (DEZ) DIAS

2. EXTRATO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº. 001/2014 – LIGA DESPORTIVA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM E O MUNICIPIO DE CONTAGEM ATRAVES DA SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCIADO PELO TESOURO MUNICIPAL DESTINADOS A INCREMENTAR A PRÁTICA DE DESPORTO DE MASSA “FUTEBOL DE CAMPO”
VALOR: R$ 752.892,00 – 04 PARCELAS 
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 1201.27.812.0021.2113 – NATUREZA: 33.50.41.00 FONTE: 010000.
ASSINADO / VIGÊNCIA: 01/04/2014 / ATÉ 31/12/2014

SUSPENSÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
Referência: Pregão Presencial número 008/2014 – Processo Administrativo número 027/2014 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MIINISTRAR CURSO DE MANEJO E 
TIRO COM ARMA DE FOGO E APLICAÇÃO DE PROVA DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO PARA REVÓLVER E PISTOLA, PARA 140 
GUARDAS MUNICIPAIS.
Senhores Licitantes, 
Informamos que, em virtude do MEMORANDO SEPLAN NÚMERO 015/2014, de 14/04/2014, recebido nesta Equipe de Pregão em 15/04/2014, juntado aos autos, esta-
mos suspendendo a licitação acima referenciada. 
Pedidos de esclarecimentos poderão ser feitos pelo telefone: (31) 3356.6658. Jáder Luis Sales Júnior – Pregoeiro 

RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE  HOMOLOGAÇÃO 
Contagem, 15 de abril de 2014.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014
TIPO: Menor Preço 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE  ARQUIVOS DE AÇO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade: 1071.04.128.0046.2.200 – 44.90.52-24 – 010000
                                1171.06.422.0036.1.034 – 44.90.52-24 – 310049 
                               
A presente Licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável especialmente o disposto nas Leis 10.520/02, 123/06 e 
8.666/93 e suas alterações.
Não houve recurso, e a Pregoeira, adjudicou o objeto do Pregão à licitante vencedora.  Submetemos o presente procedimento à deliberação de V.Sa., solicitando a 
homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame, a empresa abaixo relacionada: 

EMPRESA VENCEDORA LOTE VALOR TOTAL GLOBAL

COMERCIAL HIROCHIMA LTDA 1 R$ 1.008,00

COMERCIAL HIROCHIMA LTDA 2 R$ 7.830,00

PREÇO TOTAL =====================> R$ 8.838,00
Totalizando o valor da licitação em R$ 8.838,00 (oito mil, oitocentos e trinta e oito reais).
Stela Maris Almeida Pereira Cardoso
Pregoeira
DESPACHO:
Adjudicado o objeto desta à licitante vencedora COMERCIAL HIROCHIMA LTDA, no valor de R$ 8.838,00 (oito mil, oitocentos e trinta e oito reais), modalidade Pregão 
Presencial nº 007/2014, homologo a licitação para a respectiva Aquisição. 
Contagem, 15 de abril de 2014.
Evandro José da Silva
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

CONCORRÊNCIA NÚMERO 010/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 204/2013
ATA DE JULGAMENTO PROPOSTA DE PREÇOS
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de abril de 2.014 (dois mil e quatorze), às 8:00 (oito) horas), reuniu-se a Comissão Permanente de Licitações designada pela Portaria 
SEAD número 017, de 25/10/2013, com a finalidade de julgar o conteúdo do  envelope de nº 03 proposta de preços e processar o julgamento final da licitação em epí-
grafe do tipo �Técnica e Preço�, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia, pelo regime de empreitada por preços unitários, para prestação de serviços de 
engenharia e apoio técnico, administrativo, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras no Município de Contagem/MG, nos termos da solicitação da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos. Inicialmente foram verificados possíveis erros nas planilhas das licitantes quanto ao calculo dos quantitativos no tocante aos 
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arredondamentos executados. Com este procedimento foram geradas novas planilhas de preços considerando estes fatos, sendo que, estas planilhas serviram de base 
para a nova composição de notas.
Importante ressaltar que: todas licitantes apresentaram propostas de preço menores e/ou iguais ao preço global da Prefeitura de Contagem, que é de R$ 14.101.187,52 
para a execução completa dos serviços. 

EMPRESAS
VALORES

CONSÓRCIO CONTÉCNICA-DIREÇÃO-DIEFRA-PORTO ASSUNÇÃO R$ 13.602.408,00
ARCADIS LOGOS SA R$ 13.553.009,76
ENGEVIX ENGENHARIA SA R$ 14.038.800,00
STRATA ENGENHARIA LTDA R$ 13.013.749,68
CONSÓRCIO CONSOMINAS-CGP R$ 13.234.840,32
CONSÓRCIO FALCÃO BAUER-GERCONSULT R$ 13.409.758,80
DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA R$ 14.101.187,52

Valor orçado pela PMC R$ 14.101.187,52
Média Aritmética (R$ > 50% da PMC) R$ 13.564.822,02
70% do valor da PMC R$ 9.870.831,26
70% da média das propostas R$ 9.495.375,41

As licitantes apresentaram corretamente todos os documentos exigidos pelo edital, porém houve retificações no preço global de algumas delas, devido à ocorrência de 
erros de multiplicação do valor unitário pela quantidade correspondente, por parte de algumas licitantes. 
A exequibilidade das propostas está perfeitamente demonstrada na tabela acima e a classificação final de acordo com os preços ofertados corrigidos e as notas finais é 
esta:
1° CONSÓRCIO CONTÉCNICA / DIREÇÃO / DIEFRA / PORTO ASSUNÇÃO, com o valor confirmado de R$ 13.602.408,00 (treze milhões seiscentos e dois mil, quatrocentos e 
oito reais, obtendo Nota Proposta de Preços = 100,00 e NOTA FINAL = 96,57;
2° ARCADIS LOGOS S/A, com o valor corrigido de R$ 13.553.009,76 (treze milhões quinhentos e cinquenta e três mil, nove reais e setenta e seis centavos), obtendo Nota 
Proposta de Preços = 100,00 e NOTA FINAL = 94,12;
3° ENGEVIX ENGENHARIA S/A, com o valor confirmado de R$ 14.038.800,00 (quatorze milhões trinta e oito mil e oitocentos reais), obtendo Nota Proposta de Preços = 
98,53 e NOTA FINAL = 93,96;
4° STRATA ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 13.013.749,68 (treze milhões, treze mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos), obtendo Nota 
Proposta de Preços = 100,00 e NOTA FINAL = 93,28;
5° CONSÓRCIO CONSOMINAS – CGP, com o valor corrigido de R$ 13.234.840,32 (treze milhões, duzentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e 
dois centavos), obtendo Nota Proposta de Preços = 100,00 e NOTA FINAL = 93,07;
6° CONSÓRCIO FALCÃO BAUER – GERCONSULT, com o valor corrigido de R$ 13.409.758,80 (treze milhões, quatrocentos e nove mil, setecentos e cinquenta e oito reais e 
oitenta centavos), obtendo Nota Proposta de Preços = 100,00 e NOTA FINAL = 90,17;
7° DUCTOR IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS LTDA, com o valor confirmado de R$ 14.101.187,52 (quatorze milhões, cento e um mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta 
e dois centavos), obtendo Nota Proposta de Preços = 98,10 e NOTA FINAL = 87,67.
1) seguem em anexo analise individual das empresas habilitadas e valores globais propostos, em reais, bem como as novas planilhas corrigidas das licitantes e as que 
tiveram os valores confirmados, além é claro, das planilhas com os cálculos das notas finais de cada uma das licitantes, com a formula base utilizada realizada pelo 
Engenheiro Civil Dagoberto Moreira Guaracy, Membro da Comissão, que se pronunciou em Relatório apenso ao processo, de acordo com o estabelecido no Edital em 
seu Item 8.3, na forma do disposto no artigo 48 da Lei 8.666/93.
Observação: copia do relatório das propostas de preços poderá ser obtida junto à Comissão Permanente de Licitações.
02) ANÁLISE DOS PREÇOS CONFORME O SUBITEM I DO EDITAL:
I.1) Não atenderem às exigências do Edital;
I.2) Apresentarem preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado da 
região, conforme Artigo 44, parágrafo 3º da Lei 8.666/93;
I.3) Contiverem preços unitários e/ou global excessivos ou manifestamente inexeqüíveis; 
I.3.1) Considerar-se-ão excessivos os preços que ultrapassarem o valor orçado pela SEMOBS.
I.3.2) Conforme o disposto no artigo 48 da lei 8.666/93 consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e serviços de 
engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:
a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por cento) do valor orçado pela Administração; ou
b) valor orçado pela Administração
Após realizada tal análise, a comissão constatou que nenhuma proposta se enquadra nos termos do subitem I, portanto não houve necessidade de se promover diligên-
cia quanto a exequibilidade dos preços apresentados.
03) ANÁLISE DOS PREÇOS CONFORME SUBITEM I.3.2.1 DO EDITAL:

I.3.2.1) Das licitantes classificadas na forma do parágrafo 1º do artigo 48, da Lei Federal 8.666/93, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) 
do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” anteriores, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia  adicional, dentre as modalidades 
previstas no parágrafo 1º do artigo 56 da mesma lei, igual a diferença entre o valor resultante das alíneas já citadas e o valor da correspondente  proposta.
Após realizada tal análise, a comissão constatou que nenhuma proposta se enquadra nos termos do subitem I.3.2.1, portanto não houve necessidade de se promover 
diligência quanto a exequibilidade dos preços apresentados.
04) ANÁLISE QUANTO À EXIGÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE GARANTIA ADICIONAL (ART. 48 § 2° DA LEI 8.666/93).
1°. Passo: Média das Propostas Válidas: = R$ 13.564.822,02
2°. Passo: 80% do valor da média das propostas superiores a 50% do valor orçado pela PMC =R$ 10.851.857,62
Como o valor da menor proposta apresentada é superior ao valor calculado, não será necessária a prestação de garantia adicional.
05) CÁLCULOS DAS PROPOSTAS DE PREÇOS CONFORME ITEM 8.3 letra F DO EDITAL:
Média das Propostas:   M = R$ 13.654.822,02
Valor dos Serviços Orçados pela PMC: O = R$ 14.101.187,52
F) As Propostas de Preços receberão pontuação conforme a seguinte fórmula:
NPP= 100 x (Mp / PP)
Onde:
NPP = Nota atribuída à Proposta de Preços;
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Mp = (O+M)/2;
Pp = Preço proposto pela licitante
O = Valor dos serviços pelo orçamento de referência deste edital
M = Média dos preços propostos pelas licitantes
A relação Mp/Pp será limitada ao valor máximo de 1 (hum)
Obs.: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante a norma ABNT NBR 5891 – Regras de arredondamento na Numeração Decimal.
5.1: CONSÓRCIO CONTÉCNICA / DIREÇÃO / DIEFRA / PORTO ASSUNÇÃO:
 P = R$ 13.602.408,00     NPP = 96,57
06) CÁLCULOS DAS NOTAS FINAIS E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPONENTES CONFORME ITEM 8.4 DO EDITAL:
A) Será considerada vencedora a proposta que obtiver a maior Nota de Classificação (NC), adotando-se a seguinte relação:
NC= (FPT x NTP)  +  (FPP x NPP)
onde:
NC  = Nota de Classificação
FPT = Fator de Ponderação Técnica
NTP  = Nota Técnica da Proposta 
FPP = Fator de Ponderação de Preço
NPP = Nota da Proposta de Preço 
B) São atribuídos os seguintes valores numéricos aos Fatores de Ponderação:
FPt- Fator de Ponderação Técnica = 0,7
FPP-  Fator de Ponderação de Preço = 0,3
Obs.: As notas calculadas serão arredondadas até os centésimos consoante a norma ABNT NBR 5891 – Regras de arredondamento na Numeração Decimal.
1.° Lugar: CONSÓRCIO CONTÉCNICA / DIREÇÃO / DIEFRA / PORTO ASSUNÇÃO:
 NPT = 95,10  NPP = 100,00    NF = 96,57
07) CONCLUSÃO:
Assim sendo, a Comissão Permanente de Licitações declara a licitante CONSÓRCIO CONTÉCNICA / DIREÇÃO / DIEFRA / PORTO ASSUNÇÃO, com o valor global igual a R$ 
13.602.408,00 (treze milhões, seiscentos e dois mil e quatrocentos e oito reais) e Nota Final NF=96,57 (noventa e seis virgula cinquenta e sete pontos) vencedora do 
certame. Abre-se o prazo recursal previsto em Lei. Nada mais havendo a registrar, lavra-se à presente ata que será assinada por todos. 
O Resultado de Julgamento será encaminhado para publicação no DOC. 
Comissão Permanente de Licitações:
__________________________
Luiz Adolfo Belém - Presidente
___________________________
Márcia Mendes Siqueira - Membro
____________________________
Arcione Félix Capucho - Membro
__________________________________
Marta de Souza Freitas Cássio - Membro
______________________________
Elio de Siqueira Valério Pinto - Membro
_________________________________
Maria Marta de Oliveira Soares- Membro

Secretaria Municipal 
de Saúde

Extrato do Contrato nº 044/2014 – Concorrência 005/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IORW CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de módulos pré-fabricados autoportantes, em sistema light steel framing, em atendi-
mento a UBS Recanto da Pampulha, cuja edificação será implantada na Rua Areias, S/N, Bairro Novo Recanto da Pampulha, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 
06 meses, regendo-se, fundamentalmente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial 
deste contrato é de R$ 474.016,53 (quatrocentos e setenta e quatro mil, dezesseis reais e cinqüenta e três centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto 
desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de 
recursos: 214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 24/02/2014.

Extrato do Contrato nº 045/2014 – Concorrência 009/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IORW CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de módulos pré-fabricados autoportantes, em sistema light steel framing, em atendi-
mento a UBS Maria da Conceição, cuja edificação será implantada na Rua Bernardo Monteiro, S/N, Bairro Santa Edwiges, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 
06 meses, regendo-se, fundamentalmente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial 
deste contrato é de R$ 474.016,53 (quatrocentos e setenta e quatro mil, dezesseis reais e cinqüenta e três centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto 
desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de 
recursos: 214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 24/02/2014.

Extrato do Contrato nº 046/2014 – Concorrência 003/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IORW CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de módulos pré-fabricados autoportantes, em sistema light steel framing, em atendi-
mento a UBS FRED, cuja edificação será implantada na Rua Três, S/N, Bairro Ressaca, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 06 meses, regendo-se, fundamental-
mente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste contrato é de R$ 863.587,60 
(oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta 
da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 214801 / 010200 / 
212322 / 212312 / 310001. Em 24/02/2014.
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Extrato do Contrato nº 047/2014 – Concorrência 001/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IORW CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de módulos pré-fabricados autoportantes, em sistema light steel framing, em atendi-
mento a UBS São Joaquim, cuja edificação será implantada na Rua Turquesa, S/N, Bairro São Joaquim, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 06 meses, regendo-
se, fundamentalmente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste contrato é de R$ 
331.844,75 (trezentos e trinta e um mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 
214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 24/02/2014.

Extrato do Contrato nº 048/2014 – Concorrência 007/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IORW CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME. Contratação de empresa para fornecimento e instalação de módulos pré-fabricados autoportantes, em sistema light steel framing, em atendi-
mento a UBS Morada Nova, cuja edificação será implantada na Rua Treze, S/N, Quadra 13, Bairro Morada Nova, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 06 meses, 
regendo-se, fundamentalmente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste contra-
to é de R$ 443.420,15 (quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte reais e quinze centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 
214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 24/02/2014.

Extrato do Contrato nº 069/2014 – Concorrência 004/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IORW CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME. Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de obras civil da Unidade Básica de Saúde T3T – padrão do estado para, 
em atendimento a UBS FRED, cuja edificação será implantada na Rua Três, S/N, Bairro Ressaca, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 06 meses, regendo-se, 
fundamentalmente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste contrato é de R$ 
863.587,60 (oitocentos e sessenta e três mil, quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação cor-
rerão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 214801 
/ 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 06/03/2014.

Extrato do Contrato nº 070/2014 – Concorrência 008/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa PRISMA ENGENHARIA E 
TOPOGRAFIA LTDA – ME. Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de obras civil da Unidade Básica de Saúde T3T – padrão do estado, em 
atendimento a UBS Morada Nova, cuja edificação será implantada na Rua Treze, S/N, Quadra 13, Bairro Morada Nova, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 06 
meses, regendo-se, fundamentalmente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste 
contrato é de R$ 712.879,12 (setecentos e doze mil, oitocentos e setenta e nove reais e doze centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 
214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 06/03/2014.

Extrato do Contrato nº 071/2014 – Concorrência 010/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa PRISMA ENGENHARIA E 
TOPOGRAFIA LTDA – ME. Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de obras civil da Unidade Básica de Saúde T3T – padrão do estado para, 
em atendimento a UBS Maria da Conceição – fornecimento parcelado em 06 meses, que se rege, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste contrato é de R$ 1.032.065,32 (um milhão, trinta e dois mil, sessenta e cinco reais e trinta e dois 
centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da 
despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 06/03/2014.

Extrato do Contrato nº 072/2014 – Concorrência 002/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IORW CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA – ME. Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de obras civil da Unidade Básica de Saúde T2T – padrão do estado, em 
atendimento a UBS São Joaquim, cuja edificação será implantada na Rua Turquesa, S/N, Bairro São Joaquim, Contagem/MG, fornecimento parcelado em 06 meses, re-
gendo-se, fundamentalmente, conforme seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste contrato 
é de R$ 798.737,80 (setecentos e noventa e oito mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação 
correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 
214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 06/03/2014.

Extrato do Contrato nº 073/2014 – Concorrência 006/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa FATOR CONSTRUÇÕES 
LTDA – ME. Contratação de empresa especializada em engenharia para construção de obras civil da Unidade Básica de Saúde T3T – padrão do estado para, em atendi-
mento a UBS Recanto da Pampulha – fornecimento parcelado em 06 meses, que se rege, basicamente, segundo seu objeto, pelas normas consubstanciadas na Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e suas alterações vigentes. O valor inicial deste contrato é de R$ 884.849,51 (oitocentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e cin-
quenta e um centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.301.0008.1060; 
Natureza da despesa: 449051-02 CR 877 / 873 / 876 / SC / 878; Fonte de recursos: 214801 / 010200 / 212322 / 212312 / 310001. Em 06/03/2014.

Extrato do Contrato nº 074/2014 – Dispensa 027/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa NASCER & NASCER COMÉRCIO 
DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, SERVIÇOS E LIMPEZA LTDA – EPP. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada na locação de mão de 
obra de recepcionista, destinado a atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 1.369.326,72 (um milhão trezentos 
e sessenta e nove mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguin-
te Dotação orçamentária: 1131. 10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339037-00 CR 1054; Fonte de recursos: 214901. Em 18/03/2014.

Extrato do Contrato nº 083/2014 – Dispensa 028/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa CONSERVO SERVIÇOS GERAIS 
LTDA. Constitui objeto deste contrato a execução dos serviços em limpeza e higienização de Estabelecimentos Prestadores de Serviços de Saúde – EPSS. Fica estabe-
lecido o valor global de R$ 5.563.717,14 (cinco milhões quinhentos e sessenta e três mil setecentos e dezessete reais e quatorze centavos) pela execução dos serviços 
ora contratados. As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1113.1.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 
339037 00 CR 1054; Fonte de recursos: 214901. Em 25/03/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 099/2013 – Pregão Presencial 056/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a retificação da especificação da Unidade do item 19, CLÁUSULA SEGUNDA do contrato nº 
099/2013, de forma que:
Onde se lê: 
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DESTINATÁRIO ITEM MATERIAL UNI. QT. MARCA
VALOR 
UNIT VALOR TOTAL

ALMOXARIFADO 
CENTRAL 19

Mistura para preparo de gelatina, sem adição de açúcar (diet), sabor 
abacaxi ou pêssego, em embalagem primária caixa de 12g. KILOGRAMA 416 Bretzke R$ 2,08 R$ 865,28

Leia-se:

DESTINATÁRIO ITEM MATERIAL UNI. QT. MARCA
VALOR 
UNIT VALOR TOTAL

ALMOXARIFADO 
CENTRAL 19

Mistura para preparo de gelatina, sem adição de açúcar (diet), sabor 
abacaxi ou pêssego, em embalagem primária caixa de 12g. CAIXA 416 Bretzke R$ 2,08 R$ 865,28

Em 30/01/2014.

Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 058/2012 – Pregão Presencial 339/2011, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
COOPERATIVA DOS CARRETEIROS DE CONTAGEM LTDA. Constituem objetos do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do contrato nº 058/2012, 
pelo período de 12 (doze) meses, vigorando de 31 de janeiro de 2014 a 30 de janeiro de 2015 e o reajuste do valor global atualizado do contrato nº 058/2012, pelo 
IGPM (Decreto Municipal nº 299 de 26/01/2006). O valor do contrato original será reajustado pelo índice oficial do Município - IGPM (Decreto Municipal nº 299 de 
26/01/2006) acumulado em aproximadamente 5,6729%, compreendendo o período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2014. O valor total do contrato passa de R$ 
2.146.719,60 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta centavos) para R$ 2.268.402,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e 
oito mil, quatrocentos e dois reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 1131.10.301.0017.2147; 
1131.10.302.0001.2145; 1131.10.305.0020.2169; Natureza de Despesa: 339039-13 CR 930 / 1057 / 2169; Fonte de Recurso: 214801; 214901; 215001. Em 31/01/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 140/2013 – Pregão Presencial 078/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
SISSONLINE GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a retificação da CLÁUSULA SEGUNDA do contrato nº 140/2013, de forma que:
Onde se lê: 

DESCRIÇÃO UNID. QTDE VALORUNITÁRIO VALOR MENSAL VALOR TOTAL

FASE 1
(1º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos 
subitens 5.1 alínea “c”, 5.4 alínea “b”, 5.1.1 alíneas “a” e “b” e 5.4.2 
alíneas “a”, “b” e “c” do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 2
(2º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 5.1.1 alíneas “c” e “d” e 5.4.2 alíneas “d” e “e” do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 3
(3º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 5.1.2 e 5.4.1 do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 4
(4º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema,
Incluindo as atividades descritas nos subitens 5.1 alínea “b” e 5.1.3 
do Anexo I.

Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 5
(5º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 5.1 alínea “d”, 5.4 alíneas “a”, “d” e “e”, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5 e 
5.4.6 do Anexo I.

Serviço 01 (um) R$65.460,00

R$85.000,00 R$85.000,00

Treinamento, incluindo as atividades descritas nos itens 5.2 e 5.5 e 
seus subitens do Anexo I.

Serviço 01 (um) R$19.540,00

FASE 6
(6º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 5.1.4, 5.4 alíneas “c” e “c1”, 5.4.7 e 5.4.8 do Anexo I.

Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 7
(do 7º ao 12º 
mês de vigên-
cia contratual)

Licenciamento de uso temporário do sistema, incluindo suporte, 
conforme as especificações constantes nos itens 7 e 8 e seus respec-
tivos subitens constantes do Anexo I.

Mês 06 (seis) R$85.000,00 R$85.000,00 R$510.000,00

PREÇO GLOBAL R$ 1.020.000,00
Leia-se:

DESCRIÇÃO UNID. QTDE
VALOR
UNITÁRIO

VALOR
MENSAL

VALOR
TOTAL
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FASE 1
(1º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos su-
bitens 3.4.1 alínea “c”, 3.4.4 alínea “b”, 3.4.1.1 alíneas “a” e “b” e 
3.4.4.2 alíneas “a”, “b” e “c” do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 2
(2º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 3.4.1.1 alíneas “c” e “d” e 3.4.4.2 alíneas “d” e “e” do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 3
(3º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 3.4.1.2 e 3.4.4.1 do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 4
(4º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema,
Incluindo as atividades descritas nos subitens 3.4.1 alínea “b” e 
3.4.1.3 do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 5
(5º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 3.4.1 alínea “d”, 3.4.4 alíneas “a”, “d” e “e”, 3.4.4.3, 3.4.4.4, 
3.4.4.5 e 3.4.4.6 do Anexo I. Serviço 01 (um) R$65.460,00

R$85.000,00 R$85.000,00
Treinamento, incluindo as atividades descritas nos itens 3.4.2 e 3.4.5 
e seus subitens do Anexo I. Serviço 01 (um) R$19.540,00

FASE 6
(6º mês de 
vigência con-
tratual)

Implantação do sistema, incluindo as atividades descritas nos subi-
tens 3.4.1.4, 3.4.4 alíneas “c” e “c1”, 3.4.4.7 e 3.4.4.8 do Anexo I. Serviço 01 (um) R$85.000,00 R$85.000,00 R$85.000,00

FASE 7
(do 7º ao 12º 
mês de vigên-
cia contratual)

Licenciamento de uso temporário do sistema, incluindo suporte, 
conforme as especificações constantes nos itens 3.6 e 3.7 e seus 
respectivos subitens constantes do Anexo I. Mês 06 (seis) R$85.000,00 R$85.000,00 R$510.000,00

PREÇO GLOBAL R$ 1.020.000,00

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 384/2008 – PREGÃO PRESENCIAL 131/2008, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 
SMS / FMS e a empresa TRD – SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0019.2137, natureza da despesa 339039-13 CR 1097; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 384/2008, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 131/2008. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 006/2010 – INEXIGIBILIDADE 001/2010, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA – CONSÓRCIO ÓTIMO. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo das Dotações orça-
mentárias nº: 1113.1.10.302.0019.2137; 1113.1.10.301.0019.2147; natureza da despesa 339039-56 CR 1097 / 932, fonte de recursos 214901 / 214801, ao contrato 
006/2010, celebrado em decorrência da inexigibilidade nº 001/2010. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 280/2010 – INEXIGIBILIDADE 013/2010, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa DIMAVE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo das Dotações orçamentárias nº: 1113.1.10.302.0001.2145; 
1113.1.10.302.0019.2137; natureza da despesa 339030-25 CR 1049; 339039-15 CR 1097, fonte de recursos 214901, ao contrato 280/2010, celebrado em decorrência 
da inexigibilidade nº 013/2010. Em 12/02/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 303/2010 – INEXIGIBILIDADE 017/2010, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa BELMED ELETROMEDICINA LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo das Dotações orçamentárias nº: 1113.1.10.302.0001.2145; 
1113.1.10.302.0019.2137; natureza da despesa 339030-25 CR 1049 / 339039-15 CR 1097, fonte de recursos 214901, ao contrato 303/2010, celebrado em decorrência 
da inexigibilidade nº 017/2010. Em 05/02/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 306/2011 – PREGÃO PRESENCIAL 230/2011, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa BON MENU COMERCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0019.2137; natureza da despesa 339039-27 CR 1097; fonte de recursos 214901, ao contrato 306/2011, celebrado em decorrência do Pregão Presencial 
nº 230/2011. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 350/2011 – PREGÃO PRESENCIAL 295/2011, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa LUMIAR HEALTH CARE LTDA – EPP. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2137, na-
tureza da despesa 339039-12 CR 1097; Fonte de recursos 214901, ao contrato nº 350/2011, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 295/2011. 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 256/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 125/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa UNITOUR TURISMO UNIVERSAL LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, 
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natureza da despesa 339039-99 CR 932; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 256/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 125/2012. 04/02/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 309/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 249/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa CRONOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0019.2137, natureza da despesa 339039-36 CR 1097; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 309/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 249/2012. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 319/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 252/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa WANCO TELECOMUNICAÇÕES LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2137, 
natureza da despesa 339039-12 CR 1097; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 319/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 252/2012. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 385/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 286/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa CELIN TRANSPORTES LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da 
despesa 339039-58 CR 932; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 385/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 286/2012. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 409/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 336/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 
SMS / FMS e a empresa OFFICE PRINT IMAGENS E SISTEMAS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339039-65 CR 932; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 409/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 336/2012. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 417/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 337/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa DIFARMIG LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 
339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 417/2012, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 337/2012. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 418/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 339/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-35 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 418/2012, celebrado em decorrência 
do Pregão Presencial nº 339/2012. Em 04/02/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 003/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 006/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa SADY TEMPONI GODINHO – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, nature-
za da despesa 339030-07 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 003/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 006/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 004/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 009/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa VIAMED COMERCIAL LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da 
despesa 339030-07 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 004/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 009/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 005/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 009/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa NUTRIMED INDUSTRIAL LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza 
da despesa 339030-07 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 005/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 009/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 007/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 009/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa MULTICOM COMERCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-07 CR 922 Fonte de recursos 214801, do contrato nº 007/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial 
nº 009/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 008/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 009/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147; 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-07 CR 922 / 1049; Fonte de recursos 214801 / 214901, do con-
trato nº 008/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 009/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 014/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 002/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, 
natureza da despesa 339039-68 CR 1057; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 014/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 002/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 017/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 015/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, 
natureza da despesa 339030-16 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 017/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 015/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 019/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 012/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária 
nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-16 CR 1047; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 019/2013, celebrado em decorrência do Pregão 
Presencial nº 012/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 025/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 014/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 
SMS / FMS e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-35 CR 922 Fonte de recursos 214801, do contrato nº 025/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial 
nº 014/2013. Em 10/03/2014.
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Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 032/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 013/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 
SMS / FMS e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147; 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 922 / 1049; Fonte de recursos 214801 / 214901, do contrato nº 032/2013, 
celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 013/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 036/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 040/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRÚRGICA BRASILEIRA LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-35 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 036/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 040/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 037/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 011/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa CIRÚRGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, 
ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 037/2013, 
celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 011/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 038/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 045/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa CREMER S.A. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 
339030-35 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 038/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 045/2013. Em 10/03/2014.
Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 039/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 007/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa DISTRIBUIDORA BRASILEIRA LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, 
natureza da despesa 339030-01 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 039/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 007/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 043/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 037/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa NUTRICOM COMERCIAL LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, 
natureza da despesa 339030-07 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 043/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 037/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 049/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 047/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa DISTRIBUIDORA IRMÃOS SANTANA LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-22 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 049/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 047/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 055/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 036/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa MAPFRE VIDA S/A. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 
339039-53 CR 932; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 055/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 036/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 058/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 063/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária 
nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-09 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 058/2013, celebrado em decorrência do Pregão 
Presencial nº 063/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 060/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 063/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa SAG FARMACÊUTICA LTDA – EPP. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145; 
1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 339030-09 CR 1015 / 1049; Fonte de recursos 214901 / 215101, do contrato nº 060/2013, celebrado em decorrência 
do Pregão Presencial nº 063/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 062/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 042/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0018.2160; 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-09 CR 1014 / 1015 / 1049; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 214901, do contrato nº 062/2013, celebrado 
em decorrência do Pregão Presencial nº 042/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 066/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 055/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa GONÇALVES & CASTRO MATÉRIAS BÁSICOS LTDA – EPP. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-25 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 066/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 055/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 067/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 035/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 067/2013, celebrado em decorrência 
do Pregão Presencial nº 035/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 068/2013 – DISPENSA 079/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
SEPARE SERVIÇOS PATOLOGIA REUNIDOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147; 
1113.1.10.302.0019.2137, natureza da despesa 339039-36 CR 932 / 1097 Fonte de recursos 214801 / 214901, do contrato nº 068/2013, celebrado em decorrência da 
Dispensa nº 079/2013. Em 14/02/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 070/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, 
natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 070/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 041/2013. Em 
10/03/2014.
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Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 071/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 071/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 041/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 072/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 072/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 041/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 074/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa FARMACONN LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 
339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 074/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 041/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 075/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 041/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA – EPP. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0001.2160, 
natureza da despesa 339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 075/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 041/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 079/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa FARMACE - INDÚSTRIA QUÍMICO - FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária 
nº: 1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 339030-09 CR 1014; Fonte de recursos 010200, do contrato nº 079/2013, celebrado em decorrência do Pregão 
Presencial nº 054/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 081/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-09 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 081/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 054/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 083/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-09 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 083/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 054/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 084/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa FARMACONN LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 
339030-09 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 084/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 054/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 087/2013 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 026/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa EMPAR - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0008.1060; 1113.1.10.305.0020.2170, natureza da despesa 449051-02 CR 876 / 1165; Fonte de recursos 212322 / 215002, do contrato nº 087/2013, 
celebrado em decorrência da Ata de Registro de Preço nº 026/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 088/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 053/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 088/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 053/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 090/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 053/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa BH FARMA COMERCIO LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0018.2160, 
natureza da despesa 339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 090/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 053/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 093/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 053/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 339030-09 CR 1014; Fonte de recursos 010200, do contrato nº 093/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 053/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 094/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 053/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa FARMACONN LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0018.2160, natureza da despesa 
339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 094/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 053/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 097/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 053/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa MAIS MEDICAMENTOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0018.2160, natureza 
da despesa 339030-09 CR 1015 Fonte de recursos 215101, do contrato nº 097/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 053/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 098/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 053/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0018.2160, nature-
za da despesa 339030-09 CR 1015; Fonte de recursos 215101, do contrato nº 098/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 053/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 099/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 056/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa COMERCIAL BOA OPÇÃO LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza 
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da despesa 339030-07 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 099/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 056/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 100/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 056/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa AMAZÔNIA DISTRIBUIDORA LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, 
natureza da despesa 339030-07 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 100/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 056/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 105/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 031/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-22 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 105/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 031/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 106/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 031/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa INDALABOR INDAIÁ LABORATÓRIO FARMACÊUTICO LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-22 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 106/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 031/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 115/2013 – DISPENSA 094/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
TELE DIU LTDA – EPP. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 
339030-35 CR 1049 Fonte de recursos 214901, do contrato nº 115/2013, celebrado em decorrência da Dispensa nº 094/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 108/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 031/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa NOW QUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.017.2147, natureza da despesa 339030-22 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 108/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial 
nº 031/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 117/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 033/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 117/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 033/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 155/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 092/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa RAVA EMBALAGENS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 155/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 092/2013. Em 10/03/2013.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 164/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 106/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza 
da despesa 339030-07 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 164/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 106/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 165/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 106/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa PHARMANUTRI COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-07 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 165/2013, celebrado em decorrência 
do Pregão Presencial nº 106/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 173/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 117/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa DEJAVAN BARBOSA BAIÃO – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147; 
1113.1.10.305.0020.2169, natureza da despesa 339039-48 CR 932 / 1677; Fonte de recursos 214801 / 215002, do contrato nº 173/2013, celebrado em decorrência do 
Pregão Presencial nº 117/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 174/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 097/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa PUROGÁS LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da 
despesa 339030-04 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 174/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 097/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 175/2013 – DISPENSA 137/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
VIAMED COMERCIAL LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 
339030-07 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 165/2013, celebrado em decorrência da Dispensa nº 137/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 181/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 101/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-25 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 181/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 101/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 195/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 109/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa ELETROMEC SERVIÇOS ELETRICOS E MECANICOS LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0019.2137, natureza da despesa 339039-15 CR 1097; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 195/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 109/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 196/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 108/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa CEI COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMP. DE MAT. MEDICOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 196/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 108/2013. Em 10/03/2014.
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Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 197/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 108/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa DISTRILAF DIATRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 197/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 108/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 199/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 132/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 
SMS / FMS e a empresa NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 199/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 132/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 202/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 132/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 202/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 132/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 203/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 132/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa HIPERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação 
Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-35 CR 922; Fonte de recursos 214801, do contrato nº 203/2013, celebrado em decorrência 
do Pregão Presencial nº 132/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 206/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 128/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 
SMS / FMS e a empresa DROGARIA E PERFUMARIA DORNELA LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-09 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 206/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 128/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 207/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 113/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 207/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 113/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 208/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 113/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, 
natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 208/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 113/2013. Em 
10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 209/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 113/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e 
a empresa DIFARMIG LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 
339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 209/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 113/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 212/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 113/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa CBS MÉDICO CIENTIFICA COMRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 212/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 113/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 214/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 112/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0001.2145, natureza 
da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 214/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 112/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 235/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 093/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145, natureza da despesa 339030-35 CR 1049; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 235/2013, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 093/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 243/2013 – PREGÃO PRESENCIAL 141/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS 
e a empresa INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0001.2145; 1113.1.10.301.0017.2147, natureza da despesa 339030-35 CR 922 / 1049; Fonte de recursos 214901 / 214801, do contrato nº 243/2013, 
celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 141/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Termo de Apostilamento ao Contrato nº 007/2014 – PREGÃO PRESENCIAL 123/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / 
SMS / FMS e a empresa CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.302.0019.2137, natureza da despesa 339039-13 CR 1097; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 007/2014, celebrado em decorrência do Pregão Presen-
cial nº 123/2013. Em 10/03/2014.

Extrato do Segundo Termo de Apostilamento ao Contrato nº 001/2012 – PREGÃO PRESENCIAL 134/2011, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS 
/ FMS e a empresa CONSÓRCIO/OI-PMC 2011. Constituem objetos do presente Termo de Apostilamento a retificação do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 
nº 001/2012, de forma que: Onde se lê: “CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2012/Licitação”; Leia-se: “CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2012/Licitação”; e a alter-
ação do executor do Contrato Administrativo nº 001/2012/Licitação, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 134/2011. Em 03/04/2013.

Extrato do Contrato nº 001/2014 – Pregão Presencial 037/2013, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 050/2013, celebrado entre a FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE 
URGÊNCIA DE CONTAGEM - FAMUC e a empresa KS – EVENTOS E SHOW LTDA. O presente Contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para a divul-
gação em carros de som e minitrios elétricos e para a gravação de áudio (spot) em estúdio. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 6.520,00 (seis mil, quinhentos 
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e vinte reais). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 1186 - 1012200012016; Natureza da 
despesa: 339039-99; Fonte de recursos: 011201. Em 26/03/2014.

Extrato do Contrato nº 084/2014 – Pregão Presencial 019/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem/SMS/ FMS e a empresa POSTO BAISA LTDA. 
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada para fornecimento de Diesel B S10 comum, Arla 32, Etanol, Gasolina e Óleo Lub-
rificante – destinados a atender ao Setor de Transporte da Secretaria Municipal de Saúde – fornecimento 12 meses. O valor total estimado deste Contrato é de 
R$ 712.000,00 (setecentos e doze mil reais). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 
1131.1.10.301.0017.2147; 1131.1.10.302.0001.2145; 1131.1.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-01 CR 922 / 1049 / 1159 / DST/AIDS; Fonte de recursos: 
214801 / 214901 / 215001 / 215002. Em 26/03/2014.

Extrato do Contrato nº 085/2014 – Dispensa 031/2014, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem/SMS/ FMS e a empresa IMOL INSTITUTO MINEIRO DE 
OLHOS LTDA. O objeto deste contrato é a aplicação do medicamento Ranibizumabe 10mg/ml, para atender ao mandado judicial n° 0079.13.056.809-4 em favor do 
usuário Luiz Moreira Salazar, pelo período de 03 (três) meses. O valor total estimado deste contrato é de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). As despesas 
decorrentes da contratação objeto desta Dispensa de Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 
339039-36 CR 1057; Fonte de recursos: 214901. Em 31/03/2014.

Extrato do Contrato nº 086/2014 – Pregão Presencial 096/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem/SMS/ FMS e a empresa SYSTEMA COMERCIO 
E SERVIÇOS LTDA – ME. O objeto do presente contrato é a contratação de empresa para confecção e instalação de placas de identificação, postes e placas de sinal-
ização interna, visando atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem - serviço parcelado em 12 meses. O valor total estimado do contrato é de R$ 219.900,00 
(duzentos e dezenove mil e novecentos reais). As despesas decorrentes da contratação objeto desta Licitação correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 
1113.1.10.301.0017.2147; 1113.1.10.302.0001.2145; 1113.1.10.302.0019.2137; 1113.1.10.305.0029.2062; Natureza da despesa: 339039-33 CR 932 / 933 / 931 / 
1057 / 758 / 759 / 1095 / 787 / 788; Fonte de recursos: 214801 / 215503 / 010200 / 214901 / 215504 / 215001 / 215002. Em 01/04/2014.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2013 – Tomada de Preços 001/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
TM - TORRES MIARI PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 086/2013, 
correspondente a aproximadamente 2,39% de seu valor global atualizado. O valor correspondente ao acréscimo de aproximadamente 2,39% é de R$ 4.250,00 (quatro 
mil duzentos e cinquenta reais). O valor total do contrato passa de R$ 178.000,00 (cento e setenta e oito mil reais) para R$ 182.250,00 (cento e oitenta e dois mil 
duzentos e cinquenta reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1113.1.10.302.0027.2058; 
Natureza da despesa: 339039-05 CR 758/759; Fonte de recursos: 051003/051202. Em 30/10/2013.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2013 – Tomada de Preços 001/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
TM - TORRES MIARI PROJETOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 086/2013, 
correspondente a aproximadamente 22,61% de seu valor global atualizado. O valor correspondente ao acréscimo de aproximadamente 22,61% é de R$ 40.245,80 
(quarenta mil duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos). O valor total do contrato passa de R$ 182.250,00 (cento e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta 
reais) para R$ 222.495,80 (duzentos e vinte e dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo 
correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária: 1131.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339039-05 CR 1057; Fonte de recursos: 214901/ 215504. Em 
07/01/2013.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 046/2013 – Pregão Presencial 022/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 046/2013, correspondente a 
aproximadamente 24,98% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 192.040,32 (cento e noventa e dois mil e quarenta reais e trinta e dois 
centavos) para R$ 240.025,92 (duzentos e quarenta mil, vinte e cinco reais e noventa e dois centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão 
por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0017.2147; 1131.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339030-35 CR 922 / 1049; Fonte de recursos 
214801 / 214901. Em 12/02/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 048/2013 – Pregão Presencial 022/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 048/2013, correspon-
dente a aproximadamente 25% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 40.273,92 (quarenta mil duzentos e setenta e três reais e noventa 
e dois centavos) para R$ 50.342,40 (cinquenta mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão 
por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0017.2147; 1131.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339030-35 CR 922 / 1049; Fonte de recursos 
214801 / 214901. Em 12/02/2014.

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 306/2011 – Pregão Presencial 230/2011, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
BON MENU COMERCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 306/2011, correspon-
dente a aproximadamente 15% de seu valor global atualizado. O valor do contrato passa de R$ 927.341,28 (novecentos e vinte e sete mil trezentos e quarenta e um 
reais e vinte e oito centavos) para R$ 1.066.452,48 (um milhão e sessenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e oito centavos). As despesas 
decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte dotação orçamentária: 1131.10.302.0001.2145; Natureza da Despesa: 339039-27 CR 1057; Fonte 
de Recurso: 214901. Em 24/03/2014.

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 273/2011 – Pregão Presencial 222/2011, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa LACERDA ALIMENTAÇÃO LTDA EPP. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do item 01, do contrato nº 
273/2011, que passa seu valor unitário de “R$ 6,87” para “R$ 8,10”. O valor total estimado do contrato passa de R$ 2.873.858,40 (dois milhões oitocentos e setenta 
e três mil oitocentos e cinquenta e oito reais e quarenta centavos) para R$ 3.207.013,74 (três milhões duzentos e sete mil e treze reais e setenta e quatro centavos). As 
despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação orçamentária: 1131.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339039-27 CR 1057; 
Fonte de recursos: 214901, que constarão da respectiva Nota de Empenho. Em 14/03/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 017/2013 – Pregão Presencial 015/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa RESMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 017/2013, correspon-
dente a aproximadamente 25% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 66.560,00 (sessenta e seis mil quinhentos e sessenta reais) 
para R$ 83.200,00 (oitenta e três mil e duzentos reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária: 
1131.10.301.0017.2147; 1131.10.302.0001.2145; 1131.10.302.0019.2144; Natureza da despesa: 339030-16 CR 922 / 923 / 919 / 1049 / 1634; Fonte de recursos 
214801 / 215503 / 010200 / 214901 / 215504. Em 10/03/2014. 
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Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 079/2013 – Pregão Presencial 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
FARMACE - INDÚSTRIA QUÍMICO - FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 
079/2013, correspondente a aproximadamente 13,72% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 225.720,00 (duzentos e vinte e cinco mil 
setecentos e vinte reais) para R$ 256.695,00 (duzentos e cinquenta e seis mil seiscentos e noventa e cinco reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo 
correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 1131.10.302.0001.2145; 1131.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-09 
CR 1014 / 1015 / 1049 / S/C / 1159 / 1672; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 214901 / 215504 / 215001 / 215002. Em 13/03/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 080/2013 – Pregão Presencial 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
HELP FARMA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. Constituem objetos do presente Termo Aditivo a retificação da CLÁUSULA QUARTA do contrato nº 080/2013, de forma 
que:
Onde se lê:
“CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 225.720,00 (duzentos e vinte e cinco mil setecentos e vinte reais).”
Leia-se:
“CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR DO CONTRATO
4.1. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 391.355,00 (trezentos e noventa e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais).”
E o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 080/2013, correspondente a aproximadamente 1,10% de seu valor global atualizado. O valor total do 
contrato passa de R$ 391.355,00 (trezentos e noventa e um mil trezentos e cinquenta e cinco reais) para R$ 395.655,00 (trezentos e noventa e cinco mil seiscentos 
e cinquenta e cinco reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 
1131.10.302.0001.2145; 1131.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-09 CR 1014 / 1015 / 1049 / S/C / 1159 / 1672; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 
214901 / 215504 / 215001 / 215002. Em 13/03/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2013 – Pregão Presencial 013/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 032/2013, correspondente 
a aproximadamente 25% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 143.375,50 (Cento e quarenta e três mil, trezentos e setenta e cinco 
Reais e cinqüenta centavos) para R$ 179.219,19 (cento e setenta e nove mil duzentos e dezenove reais e dezenove centavos). As despesas decorrentes do presente 
Termo Aditivo correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias:
1131.10.301.0017.2147; Natureza da despesa: 339030-35 CR 922/923; Fonte de recursos 214801/ 215503;
1131.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339030-35 CR 1049/AC; Fonte de recursos 214901/ 215504.
Em 11/02/2014.

Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 423/2012 – Pregão Presencial 333/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
HELOISA FLAVIA FREITAS MALTA SILVA ME. Constituem objetos do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 423/2012, correspon-
dente a aproximadamente 6,865% de seu valor global atualizado e a renovação do prazo de vigência do contrato nº 423/2012, pelo período de 06 (seis) meses, vigo-
rando de 21 de dezembro de 2013 a 20 de junho de 2014. O valor correspondente ao acréscimo estimado para peças é de R$ 10.297,50 (dez mil duzentos e noventa 
e sete reais e cinquenta centavos) e para serviços é de R$ 4.462,25 (quatro mil quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos). O valor total do contrato 
para o período de 06 (seis) meses é de R$ 268.759,75 (duzentos e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos). As despesas 
decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária: 1131.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339030-25 CR 1057; 
339039-16 CR 1005; Fonte de recursos 214901. Em 21/12/2013.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 081/2013 – Pregão Presencial 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a em-
presa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 
081/2013, correspondente a aproximadamente 1,88% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 1.285.967,80 (um milhão duzentos e 
oitenta e cinco mil cento e oitenta e sete reais e oitenta centavos) para R$ 1.310.191,80 (um milhão trezentos e dez mil cento e noventa e um reais e oitenta centa-
vos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 1131.10.302.0001.2145; 
1131.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-09 CR 1014 / 1015 / 1049 / S/C / 1159 / 1672; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 214901 / 215504 / 215001 / 
215002. Em 13/03/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 082/2013 – Pregão Presencial 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
DROGAFONTE LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 082/2013, correspondente a aproximadamente 
14,55% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 142.969,00 (cento e quarenta e dois mil novecentos e sessenta e nove reais) para R$ 
163.772,10 (cento e sessenta e três mil setecentos e setenta e dois reais e dez centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta das 
seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 1131.10.302.0001.2145; 1131.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-09 CR 1014 / 1015 / 1049 
/ S/C / 1159 / 1672; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 214901 / 215504 / 215001 / 215002. Em 13/03/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 083/2013 – Pregão Presencial 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 083/2013, correspon-
dente a aproximadamente 9,68% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 16.799,50 (dezesseis mil setecentos e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos) para R$ 18.425,50 (dezoito mil quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo cor-
rerão por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 1131.10.302.0001.2145; 1131.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-09 CR 
1014 / 1015 / 1049 / S/C / 1159 / 1672; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 214901 / 215504 / 215001 / 215002. Em 13/03/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 084/2013 – Pregão Presencial 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
FARMACONN LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 084/2013, correspondente a aproximadamente 
6,81% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 621.083,80 (seiscentos e vinte e um mil oitenta e três reais e oitenta centavos) para R$ 
663.379,90 (seiscentos e sessenta e três mil trezentos e setenta e nove reais e noventa centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta 
das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 1131.10.302.0001.2145; 1131.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-09 CR 1014 / 1015 / 
1049 / S/C / 1159 / 1672; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 214901 / 215504 / 215001 / 215002. Em 13/03/2014.

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2013 – Pregão Presencial 054/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
PRATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 085/2013, 
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correspondente a aproximadamente 0,74% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 131.776,00 (cento e trinta e um mil, setecentos e 
setenta e seis reais) para R$ 133.325,00 (cento e trinta e três mil trezentos e vinte e cinco reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta 
das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 1131.10.302.0001.2145; 1131.10.305.0020.2169; Natureza da despesa: 339030-09 CR 1014 / 1015 / 
1049 / S/C / 1159 / 1672; Fonte de recursos 010200 / 215101 / 214901 / 215504 / 215001 / 215002. Em 13/03/2014.

Extrato do TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL do Contrato nº 015/2013 – Pregão Presencial 001/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / 
FMS e a empresa POSTO BAISA LTDA. Constitui objeto do presente termo, a rescisão amigável do contrato nº 015/2013, cujo objeto é a contratação de empresa para 
fornecimento de combustível: etanol, gasolina comum tipo “c”, óleo diesel e óleo lubrificante para veículos a etanol/gasolina (ducato/sprinter,s-10/ranger) destinado a 
atender a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, com fundamento legal no artigo 79, inciso II, da Lei 8.666/93. Em 25/03/2014.

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 189/2012 – Pregão Presencial 113/2012, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação de prazo de vigência do Contrato nº 189/2012, pelo período de 90 
(noventa) dias, vigorando de 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014. O valor estimado total do contrato para o período de 90 (noventa) dias é de R$ 696.127,38 
(seiscentos e noventa e seis mil cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta das seguintes 
dotações orçamentárias:
1113.1.10.302.0019.2137; Natureza da Despesa: 339037-00 CR 1094; Fonte de Recurso: 214901;
1113.1.10.305.0020.2169; Natureza da Despesa: 339037-00 CR 1638; Fonte de Recurso: 215001.
Em 31/12/2013.

Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 384/2008 – Pregão Presencial 131/2008, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a 
empresa TRD SERVIÇOS E ADMINISTRAÇÃO LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação de prazo de vigência do Contrato nº 384/2008, pelo 
período de 90 (noventa) dias, vigorando de 01 de janeiro de 2014 a 31 de março de 2014. O valor total do contrato para o período de 90 (noventa) dias é de R$ 
334.800,00 (trezentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
1113.1.10.301.0017.2147; 1113.1.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339039-13 CR 930 / 1054; Fonte de Recursos: 214801; 214901. Em 31/12/2013.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 182/2013 – Pregão Presencial 121/2013, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
DCB DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 182/2013, cor-
respondente a aproximadamente 25% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 37.920,00 (trinta e sete mil novecentos e vinte reais) para 
R$ 47.400,00 (quarenta e sete mil e quatrocentos reais). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária: 
1131.10.604.0020.2167; Natureza da despesa: 339030-99 CR 1174; Fonte de recursos 215001. Em 14/01/2014.

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 025/2013 – Pregão Presencial 014/2013, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa NACIONAL 
COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de quantitativo ao objeto do Contrato nº 025/2013, correspondente a aproxi-
madamente 25% de seu valor global atualizado. O valor total do contrato passa de R$ 140.365,00 (cento e quarenta mil trezentos e sessenta e cinco reais) para R$ 
175.455,87 (cento e setenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão 
por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1131.10.301.0018.2160; 1131.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339030-09 CR 1015 / 1049; Fonte de recur-
sos 215101 / 214901. Em 10/03/2014.

Extrato do Contrato nº 087/2014 – Dispensa 033/2014, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa NEO – NUCLEO DE EXCELÊNCIA EM 
OFTALMOLOGIA LTDA – ME. Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada na aplicação do medicamento anti-angiogênico destinado a 
atender a usuária do SUS Contagem: Maria Auxiliadora Nangino Barcelos. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 3.000,00 (três mil reais). As despesas decorren-
tes da contratação objeto desta Dispensa de Licitação correrão a conta da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339039-36 
CR 1057; Fonte de recursos: 214901. Em 15/04/2014.

Extrato do Contrato nº 088/2014 – Dispensa 034/2014, celebrado entre o Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa IMOL INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS LTDA. 
Constitui objeto do presente contrato a contratação de empresa especializada na aplicação do medicamento anti-angiogênico destinado a atender ao usuário do SUS 
Contagem: João Alves de Oliveira. O valor total estimado deste Contrato é de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais). As despesas decorrentes da contratação 
objeto desta Dispensa de Licitação correrão a conta da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1.10.302.0001.2145; Natureza da despesa: 339039-36 CR 1057; Fonte de 
recursos: 214901. Em 15/04/2014.

Secretaria Municipal 
de Direitos  da 
Cidadania

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DE CONTAGEM
Resolução 001/2014
DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DOS MANDATOS DOS CONSELHEIROS DE  PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Contagem, no uso de suas atribuições legais, vem tornar público a decisão da Plenária do dia 
16/04/2014;
Resolve: 
Art. 1º - Está prorrogado o mandato dos Conselheiros de Proteção e Defesa do Consumidor do Município de Contagem, pelo prazo de no máximo 180 (cento e oitenta) 
dias, conforme Art. 11, da Lei Complementar nº 160, de dezembro de 2013. 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos.
Contagem, 16 de abril de 2014.
Daniel Carvalho
Presidente do CONDECON
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C.M.D.P.D.

ATA DA 70ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA – CMDPD.
No dia 12 (doze) do mês de março de 2014, às 14:00h, na sala de reuniões da Casa dos Conselhos, Av. João César de Oliveira 3.481 – 4º andar – Eldorado / Contagem 
teve início a septuagésima reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Contagem – CMDPD, com a presença dos 
seguintes conselheiros municipais: Marcelo Lino da Silva,  representante titular, e, Carla Regina Lopes Silva, representante suplente, da Secretaria Municipal de 
Educação; Elaine Andréa Barbosa Borges, representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano; Mário Portela, representante da Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos e Cidadania; Francisco Ludgero Fernandes de Oliveira, representante da Procuradoria-Geral do Município; Célio Pereira Soares, representante da 
Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem - TRANSCON;  Marlene Aparecida Torres, do Grupo de Inclusão Escolar – GIEC, representante de Entidades 
que Atuam junto às Pessoas com deficiência Mental;  Rosimeire Francia Maia, do Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS representante de Entidades que atuam 
junto às Pessoas com Deficiência Intelectual; Ermelinda Pereira de Menezes, da Associação Eldorado de Apoio à Vida, representante das entidades prestadoras de 
serviços na área de habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência; Vanjo Aparecido Barcelos, do Programa Sem Limite, representante dos Operadores de 
Transporte Coletivo do Município de Contagem e o Sr. Jaime Ricardino da Costa, representante dos Usuários da Política Pública da Pessoa com Deficiência. Ainda 
presentes: O Sr. Hamilton Lara Moreira, Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Atenção ao Idoso; A Sra. Cristina Abranches Mota 
Batista, Superintendente do Centro de Atendimento e Inclusão Social – CAIS; Alice Pereira da Silva e Dayse Lima Silva, do Grupo AMAIS – Grupo de Apoio a Pais de 
Autistas; Cristiane Silveira Leão de Oliveira da SEDUC; Marta de Faria Vieira, trabalhadora da Coordenadoria de Política de Mulheres, Sandra Maria Lopes – Conselheira 
da sociedade civil do Conselho Municipal da Mulher e Diógenes Gomes (Cafunga), do Centro de Oportunidade do Brasil e Conselheiro de Assistência Social; as Sras.  
Andréa de Souza Lima, Maria de Fátima N.R. e Zilda Aparecida Matias da Silva, mães de crianças autistas que frequentam o CAIS. Participaram também da reunião: os 
funcionários do CMDPD, Fátima Lopes de Magalhães, Antônio Augusto Loures e Anderson Elias da Silva, bem como a Sra. Bárbara Rodrigues de Lima, intérprete de 
LIBRAS. O presidente do CMDPD, o Sr. Marcelo Lino da Silva, abriu a reunião e cumprimentou aos presentes. Ressaltou a importância do Conselho e o esforço de todos 
para a construção da política pública da pessoa com deficiência. Em seguida começaram os informes: A palavra foi dada para a Sra. Cristina Abranches, Superintenden-
te do CAIS. Noticiou, que a instituição atua a 42 anos no município proporcionando o atendimento às pessoas com deficiência intelectual. Relatou que o CAIS, antiga 
APAE, sempre manteve convênio com a Secretaria de Educação – SEDUC. Porém atualmente encontra dificuldades na renovação do mesmo. Esclareceu que: 1 – há um 
Convênio entre CAIS e SEDUC, que ora se finda,  o qual determina o Atendimento Educacional Especializado – AEE para 165 (cento e sessenta e cinco) estudantes com 
deficiência. O CAIS oferecia, para além dessa obrigação e como contrapartida, a Formação Continuada de Professores; 2 – ter recebido manifestação da SEDUC 
estabelecendo que, na renovação do convênio existente entre SEDUC e CAIS, haja uma redução de cerca de 80% (oitenta por cento) no valor financeiro estipulado (de 
R$ 470.000,00 no ano de 2013, para R$ 94.000,00 em 2014); 3 – os números financeiros do convênio que ora se finda, foram determinados  pelo valor “per capita” do 
AEE estipulado no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB (R$2.890,56 dezembro de 2013). A utilização desse valor per capita é uma conquista 
política importante segundo a visão do CAIS; 4 – a SEDUC alegou insuficiência de frequência dos professores na Formação Continuada,  para a redução do valor 
financeiro; 5 – O valor proposto no novo Convênio traz dificuldades para o CAIS manter a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE; 6 – Há necessidade 
de encaminhamento satisfatório da situação, em termos de prazo e valores, pois o CAIS tem profissionais contratados e folha de pagamento a honrar. A Sra. Cristina 
deu esclarecimentos adicionais: descreveu o esforço da entidade na convocação e mobilização dos professores. É uma situação complexa pois os professores alegam 
dificuldades de liberação por parte das escolas, dentre outras questões. Na verdade, segundo a superintendente, a responsabilidade de organizar e liberar os profissio-
nais para a formação continuada seria da SEDUC, caberia ao CAIS, a oferta do serviço, em contrapartida. Em seguida usaram da palavra as Sras. Andréa e Fátima, mãe e 
avó de crianças autistas que recebem o AEE pelo CAIS. Contaram que, junto a outras mães e seus filhos, se dirigiram para a SEDUC afim de terem uma conversa com o 
Secretário de Educação. Como não tinham audiência marcada com o Secretário, tiveram que esperar durante toda a parte da manhã.  Uma comissão de mães foi 
atendida após as 12h00. Relataram que foram mal atendidas pelas funcionarias que se faziam presentes na sala em que esperavam. As mães deram ênfase ao 
sentimento de destrato. Descreveram a insensibilidade das funcionárias que não souberam compreender o comportamento de suas crianças autistas durante um longo 
tempo de espera em um local reservado. Sobre a conversa com o Secretário da Educação, o Sr. José Ramoniele, relataram que não houve novas informações diferentes 
das descritas pela Sra. Cristina. O conselheiro Ludgero, representante da Procuradoria-geral do Município, orientou as mães, caso seja do interesse delas, a procurarem 
a Corregedoria da Prefeitura e oferecer denúncia formal sobre as funcionárias. A Diretora de Inclusão Social da SEDUC, a Sra. Carla Regina Lopes, afirmou que o 
convênio com o CAIS está mantido com outro valor financeiro estipulado. Na visão da SEDUC, os valores diminuirão porque a formação de professores não será mais 
realizada pelo CAIS. Esclareceu que a Secretaria garantirá a continuidade da Formação dos Professores e que o direito ao AEE dos estudantes com deficiência será 
preservado. Destacou a baixa adesão dos professores à Formação Continuada oferecida pelo CAIS. O técnico Antônio Augusto ressaltou alguns aspectos da questão: se 
o convênio se finda, é prerrogativa do governo renová-lo ou não. Nos mesmos termos ou em outros. Também a entidade poderá aceitá-lo ou se ver impossibilitada de 
assumir novo compromisso em bases diferenciadas. Por trás disso, há a opção política, que é legítima, de se construir um determinado modelo de atendimento do AEE. 
A questão é que se age primeiro e depois se debate. Fato é que, o direito do AEE aos estudantes com deficiência deve ser garantido. Tem que se identificar o objeto do 
convênio: este, é a oferta do AEE aos  estudantes com deficiência?  Ou, o objeto do convênio é a oferta do AEE somado a oferta da formação continuada? Outro ponto: 
os números financeiros do convênio foram determinado pelo valor “per capita” do AEE estabelecido na Política Nacional de Educação e repassado ao FUNDEB? Se tal 
foi, é um avanço político, contudo resta saber se o governo é obrigado por lei a usá-lo. O conselheiro Ludgero, da Procuradoria-Geral do Município esclareceu que o 
governo não é obrigado por lei a se basear no valor per capita do AEE citado aqui na reunião, quando assinar convênios com ONG's sobre a questão. O presidente 
Marcelo Lino ressaltou que a situação tem que ser analisada de forma objetiva. Como a conjuntura está dada, cabe ao CMDPD neste momento, fazer a intermediação 
entre as partes e através do dialogo encontrar um bom encaminhamento. Na sua visão, o que o conselho não pode abrir mão é da garantia da oferta do AEE para os 
estudantes com deficiência. Propôs que seja enviado ao Secretário da Educação, o Sr. Ramon, ofício solicitando a reunião com o CMDPD. A Plenária aprovou a proposta. 
A conselheira Rosemeire Francia, representante do CAIS, reforçou a preocupação da instituição com os últimos acontecimentos. Seguindo os informes, O Sr. Marcelo 
Lino colocou que: a SEPEDI já articula  com a Secretaria de Desenvolvimento Social a manutenção do Programa BPC – ESCOLA. Este promove a busca ativa de 
estudantes com deficiência, de 0 a 18 anos, inseridos em famílias como o perfil do BPC. Um Comitê Gestor está sendo organizado e contará com representantes das 
Secretárias de Direitos Humanos, Saúde, Educação e Desenvolvimento Social. Noticiou também, que a SEPEDI articula, junto as Secretárias Municipais, o cumprimento 
de diversos Termos de Ajuste de Conduta – TAC. Em geral tratam de questões de Acessibilidade em obras públicas. O próprio prédio da Prefeitura de Contagem 
receberá melhoramentos no quesito de  Acessibilidade. O conselheiro Mário Portela, da Secretária de Direitos Humanos e Cidadania informou que as ações para 
implantação do Centro de Direitos Humanos continuam acontecendo. O projeto conta com verbas asseguradas. O CMDPD e a SEPEDI serão parceiros importantes, na 
visão do conselheiro. O Sr. Ludgero reforça que a FUNEC está com diversos cursos profissionalizantes com inscrições abertas. O Sr. Antônio Augusto informou que a 
Equipe Técnica do CMDPD, sob determinação do Presidente Marcelo Lino, compareceu em reunião realizada no Espaço Luís de Freitas, que pautou a organização dos 
eventos relacionados ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo – 2 de abril. Participaram deste encontro, o CMDPD, o Grupo A-MAIS, a Comissão de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB/Contagem e representante do Espaço Luís de Freitas. A programação que ainda não é a definitiva é a seguinte: 1 de abril: 
Tribuna Livre na Câmara de Vereadores; 2 de abril: Palestras, local a confirmar; 3 de abril: evento no Big Shopping, também a confirmar; dia 05 de abril: Panfletagem na 
Praça do Iria Diniz e Feira do Eldorado – 9h00. Uma Audiência Pública está sendo articulada também, mas segue indefinida. No primeiro ponto de pauta foram 
aprovadas as Atas 69ª reunião ordinária e 9ª extraordinária. Na sequência, invertendo o ponto de pauta, foi passada a palavra a conselheira Marlene, propositora do 



Contagem, 22 de  abril de 2014 Página 18 de 19 Diário Oficial de Contagem - Edição 3364

"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a 
uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. 
Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.

item a ser debatido: PDI – Plano de Desenvolvimento Individual. A Sra. Marlene, mãe de um filho Autista de 25 anos, esclareceu que o PDI é um instrumento importan-
tíssimo para a inclusão do estudante com deficiência na área da Educação. Trata-se de um plano individualizado para  o estudante com deficiência que proporcionará o 
atendimento adequado ao mesmo, inclusive proporcionando-lhe o currículo diferenciado se for o caso. Na opinião da conselheira, para um PDI bem-sucedido há a 
necessidade da  atuação de uma equipe multiprofissional com trabalhadores das áreas da saúde, educação e assistência social dentre outras. Informou que os 
formulários enviados pela SEDUC tiveram pouco efeito prático no tocante a efetivação do PDI.  Reconhece que os profissionais das escolas estão despreparados para 
esse trabalho porque de fato se trata de um tema complexo. Na sua opinião o município de Contagem poderá desenvolver um trabalho pioneiro nesta questão mas 
terá que haver investimento na equipe multiprofissional. A Diretora de Inclusão Social da SEDUC,  a Sra. Carla, a qual é, também, conselheira do CMDPD, disse que, em 
novembro de 2013, a Secretaria preparou uma proposta de resolução dispondo sobre a Educação Especial no município. Este documento tratou também, do registro 
do Processo Educativo do Estudante – PDI. Colocou que a SEDUC está aberta ao diálogo com os pais, o CMDPD e demais interessados e propôs uma reunião para o dia 
19 de março, as 14h00, para apresentar e debater o documento. Respondendo ao questionamento do Secretário Hamilton informou que ainda não se tem um 
município onde este programa esteja plenamente implantado. A Sra. Cristiane Silveira, uma das profissionais da SEDUC que vem desenvolvendo a implementação do 
PDI, reconhece os desafios apontados na fala da conselheira Marlene. Colocou que a SEDUC fez uma capacitação de profissionais, porém o público-alvo centrou-se nos 
estagiários. A participação dos professores foi menor, pois muitas das vezes, esses profissionais tiveram dificuldades nas liberações das escolas. Informou que o 
Atendimento Educacional Especializado é proporcionado também, nas salas de Recursos Multifuncionais. Aspectos do PDI sempre foram trabalhados pelos pedagogos 
mas reconhece a necessidade de sistematização e de plano elaborado para se obter uma melhor qualidade. Fechando esse ponto o Sr. Marcelo ressaltou a importância 
do tema e encaminhou a votação referente à reunião do dia 19, 14h00, para debater sobre a proposta de resolução da SEDUC e PDI. A plenária aprovou o encaminha-
mento. O local do encontro será confirmado posteriormente.  O outro ponta da pauta tratou sobre o Orçamento da SEPEDI. O Secretário, o Sr. Hamilton Lara, 
esclareceu ao CMDPD os pontos a seguir relatados. A Secretaria, por ser de natureza articuladora, não possui um orçamento robusto. A SEPEDI realiza diversas 
incursões junto as demais secretarias municipais que resultam em obras públicas ou desenvolvimento de programas que requerem recursos financeiros. Estes são 
alocados nos orçamentos das secretarias em questão. Comentou que a SEPEDI articula um Comitê Gestor que dará potência aos trabalhos intersetoriais, pois reunirá 
representantes de diversas pastas.  Formula ainda o edital para ampliação das vagas do programa Sem Limite. A criação de uma Central de LIBRAS é outro ponto em 
andamento na Secretaria. No orçamento da SEPEDI – 2014 há recursos provisionados para a realização dos eventos da Semana da Pessoa com Deficiência e do Dia do 
Autismo. A SEPEDI também, se preocupa com a melhoria das condições de trabalho no conselho e para os conselheiros e existe uma busca de recursos nesse sentido. 
Anunciou que haverá a transferência de local de funcionamento tanto da SEPEDI quanto da Casa dos Conselhos que ocuparão novo endereço. Indagado pela Sra. 
Sandra Lopes, explicou que vê possibilidades do Conselho da Mulher estar junto aos demais, pois a Secretaria de Direitos Humanos e da Cidadania também se 
transferirá para o novo prédio. Contudo deverá haver entendimento entre os secretários. Relatou que será implantado no município o serviço de Táxi Acessível. Em 
Contagem, diferente do programa de Belo Horizonte, os táxis adaptados atenderão às pessoas com deficiência e aos demais usuários. Respondendo a pergunta do Sr. 
Célio, o Sr. Hamilton esclareceu que o Programa de Táxi Acessível está em formatação e questões sobre a operacionalização não foram definidas. A SEPEDI incentiva 
também, através de parcerias, cursos relacionados a área da Pessoa com Deficiência. Citou o curso de Cuidadores de Idosos, que formam profissionais aptos ao 
atendimento da pessoa com deficiência, devido a similitude dos públicos. Esse é um trabalho em conjunto com a SEDUC. A Sra. Cristiane deu informações complemen-
tares sobre esse curso. O técnico Antônio Augusto parabenizou a presença do Secretário. Mostrou a importância da sua atuação pois este poderá ser o elo entre as 
demandas populares e o primeiro escalão do governo. Como o Conselho é um órgão que permite a participação da sociedade civil, a presença do Secretário no 
Conselho se torna emblemática. Permite a possibilidade, caso haja empoderamento do conselho, de um novo modelo de governança. O Sr. Hamilton Lara agradeceu a 
oportunidade.  Providenciará depois um relatório financeiro que ilustrará com números o Orçamento da SEPEDI / 2014. Pediu licença para se retirar pois estava com 
outros compromissos agendados.  Os conselheiros felicitaram ao secretário. A inversão de pauta, trouxe o debate do segundo ponto da pauta para este momento. O 
presidente do CMDPD, Sr. Marcelo Lino chamou a atenção para a necessidade de Contagem ter legislação própria regulamentando a  Aposentadoria Especial do 
Servidor Público com Deficiência. Esclareceu que existe a Instrução Normativa 02, de 13 de fevereiro de 2014, da Secretaria de Políticas da Previdência Social / Ministério 
da Previdência Social que estabelece instruções para o reconhecimento pelo Regime Próprio de Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, do direito dos Servidores Públicos com Deficiência, amparados por ordem concedida em mandato de Injunção à aposentadoria com requisitos e critérios 
diferenciados de que trata o § 4º inciso I, do art. 40 da Constituição Federal. Sr. Marcelo disse que precisamos criar no município uma legislação análoga. Fez a proposta 
do CMDPD enviar ofício ao Prefeito solicitando a legislação. A plenária aprovou a proposta. Em seguida, o conselheiro Célio apresentou as Sras. Marta de Faria Vieira e 
Sandra Maria Lopes, bem como o Sr. Diógenes Gomes da Silva que foram delegados, eleitos em Contagem e no Estado de Minas, para a IX Conferência Nacional de 
Assistência Social, no ano de 2013 e presentes nesta reunião. Contagem esteve bem representada neste grupo, os nomes dos outros dois delegados são: Nelci Barreiro 
da Silva e José Cândido Rodrigues Neto. Os delegados articularam a aprovação de uma moção em apoio a inclusão do segmento das pessoas com deficiência como 
público prioritário do Programa Farmácia Popular do Brasil / fraldas. Mobilizaram a conferência e conseguiram um número de assinaturas superior aos 10% (dez por 
cento) exigidos. Duzentos e vinte e um (221) delegados vindos dos estados brasileiros, de um total de 1900 (mil e novecentos) presentes, assinaram a moção, a qual foi 
aprovada pela Conferência. Em seguida esse documento, agora com o caráter de Moção da IX Conferência de Assistência Social, foi entregue ao Ministro da Saúde e 
também ao Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONADE. Célio e os delegados mineiros receberam os elogios, vindos dos conselhei-
ros do CMDPD, pela articulação realizada em prol da pessoa com deficiência. No último ponto de pauta, o Sr. Marcelo Lino,  esclareceu que o Técnico Antônio Augusto 
apresentará o Relatório de Planejamento 2014. Trata-se de uma trabalho realizado por uma comissão do CMDPD que levantou ações sobre diversos pontos que vem 
sendo tratados pelo conselho já há algum tempo. As propostas ali incluídas não impedem novos planejamentos ou mesmo alterações das mesmas. Trata-se de uma 
referência que norteará os encaminhamentos da Mesa Diretora do CMDPD. Ressaltou a construção coletiva do trabalho de planejamento que cria um diferencial 
positivo no conselho. Após a fala do Sr. Marcelo, o técnico Antônio Augusto procedeu a explicação de aspectos do documento. Os conselheiros já o haviam recebido 
previamente através de seus e-mails. Este relatório se encontra arquivado na sede do CMDPD a disposição dos conselheiros. Num último informe, o Sr. Célio noticiou a 
publicação da Lei Estadual  21.121/14 que garante o passe livre para idosos (acima de 65 anos) e pessoas com deficiência, com renda inferior a dois salários-mínimos, 
para viagens intermunicipais no território mineiro. O direito é garantido através da Carteira do SIND-PASSE, feita na rua Timbiras 2250, sala 301, no Bairro Lourdes – BH, 
Tel: 3343-7320. O site do SID-PAS é o www.sindpas.com.br .Nada mais havendo a tratar, foi lavrada ata desse encontro, a qual será lida e aprovada pelos participantes 
da 71ª reunião plenária e assinada pelos presentes desta 70ª reunião. 

Funec

FUNEC - FUNDAÇÃO DE ENSINO DE CONTAGEM
PORTARIA Nº 065, de 07  de Abril de 2014.
Contrata candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado –               PSS 08/2013 da FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem e dá outras providências.
A Presidente da FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem, no uso de suas atribuições legais e, 
Considerando a necessidade de locação de serviços temporários para atender ao interesse publico em especial ao PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego,  RESOLVE:
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Artigo 1º - Ficam os abaixo mencionados e aprovados no Processo Seletivo Simplificado – PSS 08/2013, homologado pela Portaria Nº 48, datada de 11/03/2014 e 
publicada no Diário Oficial de Contagem – Edição 3342, no dia 17/03/2014,contratados, por meio de contrato administrativo, com fundamento no inciso IX, do Artigo 
37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 30 de setembro de 2009, publicada no DOC 2482 de 05/10/2009, para a Administração da FUNEC - Fundação de Ensino de 
Contagem:

NOME CARGO CPF Nº CONTRATO
VIGÊNCIA DO CONTRATO
INICIO TERMINO

HIERONIDES DA SILVA JUNIOR INSTRUTOR  FIC-I ALMOXARIFE 193.878.571-15 001/2014 17/03/2014 17/03/2015
DEISE DIAS DE SOUZA  INTRUTOR  FIC –I PREPARAÇAO PARA O TRABALHO 742.458.806-00 004/2014 17/03/2014 17/03/2015
PAULA PATRICIA DA SILVA INSTRUTOR  FIC-I  AUXILIAR DE BIBLIOTECA 747.051.136-91 005/2014 17/03/2014 17/03/2015
ELIANE DA CONCEIÇAO GOMES INTRUTOR  FIC- I AUXILIAR DE SECRETARIA 124.934.106-02 006/2014 17/03/2014 17/03/2015
ELTLAS MATOS DA SILVA INSTRUTOR FIC- I  PROGRAMADOR WEB 933.203.456-72 007/2014 17/03/2014 17/03/2015
FREDERICO RODRIGUES DE FREITAS INSTRUTOR FIC-I AUXILIAR FINANCEIRO 054.860.046.56 008/2014 18/03/2014 18/03/2015
IRANEIDE SOUZA RAMALHO INSTRUTOR FIC-I CONFECCIONADOR DE BIJUTERIAS 038.789.946-48 009/2014 18/03/2014 18/03/2015
IOLANDA NOGUEIRA FONTENELLE INTRUTOR  FIC –I PREPARAÇAO PARA O TRABALHO 282.018.766-87 010/2014 17/03/2014 17/03/2015
MAISA CRISTINA AMARAL INTRUTOR  FIC –I PREPARAÇAO PARA O TRABALHO 069.872.586-78 011/2014 17/03/2014 17/03/2015
MAGDA ANDRADE NUNES INTRUTOR  FIC –I PREPARAÇAO PARA O TRABALHO 002.389.836-41 012/2014 17/03/2014 17/03/2015
MARIA APARECIDA MARQUES INSTRUTOR FIC-I  RECEPCIONISTA 315.896.346-91 013/2014 18/03/2014 18/03/2015
                        VANDA ONELIA FERREIRA 
DA SILVA

INSTRUTOR FIC-I VENDEDOR 355.377.606-49 014/2014 18/03/2014 18/03/2015

PAULO VITOR DE CAMPOS SOUZA INSTRUTOR FIC-I PROGRAMADOR DE SISTEMAS 063.794.576-07 015/2014 17/03/2014 17/03/2015
MARIA CRISTINA BENICIO DOS REIS  INTRUTOR  FIC –I PREPARAÇAO PARA O TRABALHO 580.295.246-68 016/2014 24/03/2014 24/03/2015

ANDERSON MATOS DA SILVA
INSTRUTOR FIC-I ADMINISTRADOR DE BANCO DE 
DADOS

054.640.286-09 017/2014 17/03/2014 17/03/2015

ELIZABETH FAUSTINA ALVES INSTRUTOR FIC-I  FOTOGRAFO 028.289.496-99 018/2014 24/03/2014 24/03/2015
MARIA DE LOURDES VIEIRA FRANÇA INTRUTOR  FIC –I PREPARAÇAO PARA O TRABALHO  408.127.236-00 019/2014 17/03/2014 17/03/2015
EUGENIA KELY RIBEIRO VASCONCELOS INSTRUTOR FIC-I LIBRAS BASICO 685.534.396-15 020/2014 24/03/2014 24/03/2015
CHARLES EDUARDO ALVES DE QUEIROZ INSTRUTOR FIC-I PROGRAMADOR DE SISTEMAS 045.180.696-41 021/2014 25/03/2014 25/03/2015
DENIO CAMPOS BATISTA INSTRUTOR FIC-I AUXILIAR FINANCEIRO 374.008.356-53 022/2014 26/03/2014 26/03/2015
MARTA MAIA DO AMARAL FERREIRA INSTRUTORA FIC-I AUXILIAR ADMINISTRATIVO 561.332.946-04 023/2014 26/03/2014 26/03/2015

ROSILDA FIGUEIREDO MAGALHAES INSTRUTOR  FIC-I CONTADOR DE HISTORIA 063.471.616-64 026/2014 31/03/2014 31/03/2015

FERNANDA FERREIRA RODRIGUES 
CELEGHINI 

INSTRUTOR FIC-I AUXILIAR DE PESSOAL 039.534.186-88 027/2014 31/03/2014 31/03/2015

DEBORA GUIDA MENDES CIOLETTI INSTRUTOR FIC-I LIBRAS BASICO 095.584.306-50 025/2014 28/03/2014 28/03/2015

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos às datas das respectivas contratações acima mencionadas.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE e REGISTRE-SE
KARLA ROQUE MIRANDA PIRES
PRESIDENTE

EXTRATO
Primeiro Extrato de Termo Aditivo do(s) contrato(s) administrativo(s) de locação de serviços temporários para atender ao excepcional interesse público que o(s) abaixo 
mencionado(s) celebra(m) com a FUNEC – Fundação de Ensino de Contagem com fundamento no inciso IX, do Artigo 37, da CF/88, e na forma da lei nº 4288 de 30 de 
setembro de 2009 e publicada no Diário Oficial de Contagem 2482 de 05/10/2009, na realização do Processo Seletivo Simplificado – PSS 002/2012, homologado pela 
Portaria Nº 062/2014, datada de 02/04/2014 e publicada no Diário Oficial de Contagem – Edição 3355, no dia 03/04/2014. 

NOME CARGO CPF

Nº CON-
TRATO 
ANTERIOR

Nº CONTRA-
TO ATUAL DATA

TERMO ADITIVO
VIGÊNCIA DO CONTRATO
INICIO TERMINO

DENILDA CAMPOS MATIAS SILVA PROFESSORA DE ARTE 711.742.146-00 031/2014 032/2014 01/04/2014 PRIMEIRO 01/04/2014 31/12/2014
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