
 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG  
 
EXTRATO Nº 116/2015 - A Comissão Permanente de Lici tação e Julgamento torna público a Ratificação, Con trato e Termo de 
Aditamento referente aos Processos abaixo relaciona dos:  
 
RATIFICAÇÃO 
 
Processo nº 320/2015 – Dispensa nº 97/2015 – Contratação de empresa, para aquisição de recarga de gás (GLP) liquefeito de 
petroleo em botijão de 13 kg (P13) e 45 kg (P45), para atendimento às Secretarias Municipais de Saúde, Educação e Desenvolvimento 
Social. Contratada : NOEL GÁS LTDA – ME, no valor total de R$ 150.968,00 (cento e cinquenta mil, novecentos e sessenta e oito 
reais) . Ratificado em 25 de agosto de 2015. 
 
Processo nº 322/2015 – Dispensa nº 99/2015 – Aquisição de material médico-hospitalar (Stent Farmacológico) atendendo a decisão 
judicial, em favor dos pacientes G. M. G. e A. P. S. S. Contratada : BOSTON SCIENTIC DO BRASIL LTDA, no valor total de R$ 
17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) . Ratificado em 27 de agosto de 2015. 
 
CONTRATO 
 
Contrato nº P32015-01 - Processo nº 320/2015 – Disp ensa nº 97/2015 – Objeto: Contratação de empresa para aquisição de recarga 
de gás (GLP) liquefeito de petroleo, sendo 1.040 (um mil e quarenta) botijões de 13 kg (P13) e 400 (quatrocentos) botijões de 45 kg 
(P45) em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Contratado: NOEL GAS LTDA-ME. Valor total: R$ 126.480,00 (cento e vinte 
e seis mil, quatrocentos e oitenta reais). Vigência: 30 (trinta) dias, tendo como termo inicial a assinatura do presente contrato. Contrato 
firmado em 25 de agosto de 2015. 
 
Contrato nº  P32015-02 - Processo nº 320/2015 – Dis pensa nº 97/2015 – Objeto: Contratação de empresa para aquisição de recarga 
de gás (GLP) liquefeito de petroleo, sendo 165 (cento e sessenta e cinco) botijões de 13 kg (P13) em atendimento a Secretaria 
Municipal de Saúde. Contratado: NOEL GAS LTDA-ME. Valor total: R$ 7.755,00 (sete mil, setecentos e cinquenta e cinco reais). 
Vigência: 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato. Contrato firmado em 25 de agosto de 2015. 
 
Contrato nº  P32015-03 - Processo nº 320/2015 – Dis pensa nº 97/2015 – Objeto: Contratação de empresa para aquisição de recarga 
de gás (GLP) liquefeito de petroleo, sendo 129 (cento e vinte e nove) botijões de 13 kg (P13) e 55 (cinquenta e cinco) botijões de 45 kg 
(P45) em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Contratado: NOEL GAS LTDA-ME. Valor total: R$ 16.733,00 
(dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais). Vigência: 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato. Contrato firmado 
em 25 de agosto de 2015 
 
Contrato nº  P31915 - Processo nº 319/2015 – Inexig ibilidade nº 49/2015 – Objeto: Contratação de show musical de “Beto Guedes e 
Banda”, no dia 22 de agosto de 2015, dentro da programação das tradicionais “Festas de agosto e o 37º Festival Folclórico de Montes 
Claros”. Contratado: INSTITUTO PROVAVI – PROJETO VALORIZANDO A VIDA. Valor total: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais). 
Vigência: 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato. Contrato firmado em 19 de agosto de 2015. 
 
Contrato nº  P031215 - Processo nº 312/2015 – Inexi gibilidade nº 48/2015 – Objeto: Contratação de show musical de “Yuri Popoff 
Musician”, no dia 21 de agosto de 2015, dentro da programação das tradicionais “Festas de agosto e o 37º Festival folclórico de Montes 
Claros”. Contratada: G & G – PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA – ME. Valor total: R$ 23.000,00 (vinte e três mil). 
Vigência: 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato. Contrato firmado em 18 de agosto de 2015. 
 
Contrato nº  P30815 - Processo nº 308/2015 – Inexig ibilidade nº 46/2015 – Objeto: Contratação de show musical de “Tino Gomes e 
Banda”, no dia 20 de agosto de 2015, dentro da programação das tradicionais “Festas de agosto e o 37º Festival folclórico de Montes 
Claros”. Contratado: BLUE EMPREENDIMENTOS, NEGOCIOS E SERVIÇOS LTDA. Valor total: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). 
Vigência: 30 (trinta) dias, contados da data da assinatura do contrato. Contrato firmado em 17 de agosto de 2015. 
 
Contrato nº  P030515 - Processo nº 305/2015 – Dispe nsa nº 91/2015 – Objeto: Locação de imóvel, para funcionamento da Escola 
Municipal Aurora Monteiro. Locador: ALBERTO MAGNO MARTINS ROCHA. Valor total: R$ 22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos 
reais). Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do contrato. Contrato firmado em 10 de agosto de 2015. 
 
TERMO DE ADITAMENTO 
 
Contrato nº P00223-13 – Processo nº 0223/2013 – Dis pensa 0031/2013  - Locação de imóvel para funcionamento do CEMEI 
Amiguinhos da Vila, situado bairro Cândida Câmara. Locador: ARMIRIO DUQUE DE OLIVEIRA NETO. Segundo Termo de Aditamento. 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: O prazo para a locação, previsto na Cláusula Segunda do contrato inicial, fica prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial 08.08.2015, e como termo final 07.08.2016. Firmado em 07 de agosto de 2015. 
 
Contrato nº P0265/2014 – Processo nº 00265/2014 – C oncorrência 001/2014  - Contratação de empresa especializada para execução 
das obras de pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas no perimetro urbano de Montes Claros. Contratado: 
ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA. Primeiro Termo de Aditamento. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: Repactua-se a 
planilha de preço acostada aos autos de acordo com os demonstrativos e memorando nº GS/0318/15, não havendo alterações de valor. 
Firmado em 14 de maio de 2015. 
 
Contrato nº P0265/14 – Processo nº 00265/2014 – Con corrência 001/2014  - Contratação de empresa especializada para execução 
das obras de pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas no perimetro urbano de Montes Claros. Contratado: 
ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA. Segundo Termo de Aditamento. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: O item 2.16 
(Imprimação de pavimentação com CM30) da planilha de custos, parte integrante da proposta sofrerá reequilíbrio econômico financeiro 
de 17,93%, e o item 2.20 (concreto betuminoso usinado a quente -CBUQ com fornecimento de material betuminoso) do mesmo 
documento, sofrerá reequilíbrio econômico financeiro de 11,93%, passando o valor total previsto na Cláusula Quarta do Contrato Inicial a 
vigorar em R$ 50.702.076,76 (Cinquenta milhões, setecentos e dois mil, setenta e seis reais e setenta e seis centavos), retroagindo 
seus efeitos a partir de 13.02.2015. Firmado em 15 de maio de 2015. 
 
Contrato nº P0265/14 – Processo nº 00265/2014 – Con corrência 001/2014  - Contratação de empresa especializada para execução 
das obras de pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas no perimetro urbano de Montes Claros. Contratado: 
ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA. Terceiro Termo de Aditamento. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: Repactua-se a 
planilha de preço acostada aos autos, não havendo alterações de valor. Firmado em 15 de junho de 2015. 
 
Contrato nº P0265/14 – Processo nº 00265/2014 – Con corrência 001/2014  - Contratação de empresa especializada para execução 
das obras de pavimentação asfáltica, urbanização e drenagem geral em ruas no perimetro urbano de Montes Claros. Contratado: 
ELMORAIS CONSTRUÇÕES LTDA. Quarto Termo de Aditamento. CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: Repactua-se as 
planilhas orçamentárias contratuais de preço, não havendo alterações de valor. Firmado em 23 de julho de 2015. 
 
Montes Claros (MG), 28 de agosto de 2015. 
Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e J ulgamento  


