
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO Nº184
RATIFICAÇÃO
Processo nº 434/2015 – Dispensa nº 134/2015 – Objeto é aquisição do medicamento –
VIMPAT (LACOSAMIDA)  200mg  –  atendendo  decisão  judicial  proferida  nos  autos  do
processo  0433.15.011403-0,  em  favor  do  paciente,  L.  P.  A.. Contratada:  GUEDES  E
PAIXÃO LTDA, com o valor total de R$ 2.248,12 (dois mil, duzentos e quarenta e oito reais
e doze centavos). Ratificado em 10 de novembro de 2015.

Processo nº 435/2015 – Dispensa nº 135/2015 – Objeto é aquisição do medicamento –
INSULINA HUMALOG KIWKPEN –  atendendo  decisão  judicial  proferida  nos  autos  do
processo 0433.15.012.454-6, em favor da paciente, J. S. M.. Contratada:  ELI LILLY DO
BRASIL LTDA, com o valor total de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Ratificado em 10 de novembro de 2015.

Processo nº 431/2015 – Dispensa nº 131 /2015 – Objeto é aquisição de colchão com ciclo
alternado de ar, atendendo a Ordem Judicial conforme Processo nº 0433.15.026720-4, em
favor  do  paciente  A.  A.  A.  A.. Contratada:  CIRÚRGICA JOÃO PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALARES LTDA, com o valor total de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco
reais). Ratificado em 10 de novembro de 2015.

Processo nº 391/2015 – Dispensa nº 120/2015 – Objeto é aquisição de medicamentos,
materiais  medico-hospitalares  e suplemento alimentar,  atendendo à Ação Civil  Pública,
Processo nº 0433.14.002926-8,  em favor do paciente L.  A.  C.. Contratadas:  Comercial
Cirurgica Rioclarense Ltda, no valor de R$ 303,06 (trezentos e três reais e seis centavos);
Guedes & Paixão Ltda, no valor total  de R$ 1.301,88 (um mil,  trezentos e um reais e
oitenta e oito centavos); Farmácia Real Ltda, no valor de R$ 299,70 (duzentos e noventa e
nove reais e setenta centavos); Fl de Oliveira S dos Santos Produtos Alimentares – ME, no
valor total de 1.318,50 (um mil, trezentos e dezoito reais e cinquenta centavos). Ratificado
em 22 de outubro de 2015.

CONTRATO
Contrato nº P 394/15 – Processo 394/2015 – Dispensa nº 122/2015 – Objeto: Locação de
imóvel, situado à rua Osmane Gomes de Oliveira, 255, bairro Canelas, Montes Claros/MG,
para  funcionamento  da  Estratégia  de  Saúde  da  Família  (ESF)  Canelas. Locador:
VERSIANI REPRESENTAÇÕES LTDA.  O valor global deste contrato é de R$14.400,00
(quatorze mil e quatrocentos reais). A vigência deste instrumento contratual e prazo para a
locação de imóvel será de 12 (doze) meses.  Contrato firmado em 04 de novembro de
2015.

Contrato nº P 393/15 – Processo 393/2015 – Dispensa nº 121/2015 – Objeto: Locação de
imóvel para o funcionamento da ESF Morada do Sol, neste Municipio de Montes Claros -
MG. Locadora:  SELIA REGINA NOGUEIRA.  O  valor  global  deste  contrato  é  de  R$
13.200,00 (treze mil  e duzentos reais). A vigência deste instrumento contratual e prazo
para a locação de imóvel será de 12 (doze) meses. Contrato firmado em 23 de outubro de
2015.

TERMO DE ADITAMENTO
Contrato P0045714 – Processo nº 0457/2014 – Dispensa de Licitação 0131/2014 – Objeto:
A vigência  do  contrato  e  o  prazo  para  a  prestação de serviço,  previstos  na  Cláusula
Terceira do Contrato original,  ficam prorrogados por mais 06 (seis) meses, tendo como
termo inicial 07.10.2015, e termo final 06.04.2016. Os valores global e mensal, previstos
na Cláusula Terceira  do Contrato Original,  passam a vigorar,  respectivamente,  com os
valores de R$10.402,44 (Dez mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)
e valor mensal R$866,87 (Oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos),
tendo um reajuste de 8,3588% em relação ao valor anterior, de acordo com o IGP-M de
setembro/2015.  Locador:  José  Waldir  Alves  Ferreira. Primeiro   Termo  de  Aditamento.
Firmado em 29 de outubro de 2015.

TERMO DE REVOGAÇÃO 
Inexigibilidade Nº 054/2015, Processo nº 357/2015.



O Prefeito Municipal de Montes Claros – MG, no uso de suas atribuições legais, consoante
o  disposto  no  artigo  49  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  e  suas  alterações,  resolve  pela
REVOGAÇÃO do processo acima referenciado, cujo objeto versa sobre a “Contratação de
empresa especializada em prestação de serviços de confecção e fornecimento de órteses
e  próteses  ortopédicas  e  meios  de  locomoção,  oriundos  do  chamamento  público:
002/2015, para atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, conforme Plano
Operativo  e  Programação  Pactuada  Integrada  Assistencial”.  Montes  Claros/MG,  15  de
outubro de 2015.

Montes Claros (MG), 13 de novembro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 


