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  PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ 

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 088/2017 

Processo Licitatório nº 114/2017 

O Município de Araporã/MG, por intermédio 
de sua Pregoeira e respectiva Equipe de 
Apoio designados pelo Decreto n.º 3069 de 
16 de fevereiro de 2017, torna público aos 
interessados que, as 14:00 HORAS DO DIA 
14 DE JULHO DE 2017, no Departamento 
de Compras, situado na Rua José Inácio 
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em 
sessão pública, fará realizar PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 088/2017, sob o 
julgamento de “menor preço por Item”, 
para Aquisição de MEDICAMENTOS 
MANIPULADOS DE USO CONTÍNUO para 
atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de 
Araporã/MG, tudo regido na forma da Lei 
Federal n.º10.520/2002, Lei Federal 
8.666/93, e pelas disposições fixadas no 
Edital e seus Anexos.Edital e informações: 
Todas as informações e edital gratuito 
encontra-se a disposição dos interessados 
junto a Sessão de Compras e Licitações, 
situada na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, 
Centro, nesta cidade, em horário de 
atendimento, das 8h as 11h e das 12h30 as 
17h30, pelo site oficial do município 
(www.arapora.mg.gov.br) ou pelo telefone 34-
3284-9516.Araporã/MG, 28 de Junho de 
2017.Ana Paula Martins Diniz.Pregoeira 
Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ 

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 089/2017 

Processo Licitatório nº 115/2017 

O Município de Araporã/MG, por intermédio 
de sua Pregoeira e respectiva Equipe de 
Apoio designados pelo Decreto n.º 3069 de 
16 de fevereiro de 2017, torna público aos 
interessados que, as 16:00 HORAS DO DIA 
14 DE JULHO DE 2017, no Departamento 
de Compras, situado na Rua José Inácio 
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em 
sessão pública, fará realizar PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 089/2017, sob o 
julgamento de “menor preço por Item”, 
para Contratação de empresa especializada 
em serviços de MÃO DE OBRA DE 
BORRACHARIA EM VEÍCULOS LEVES, 
MÁQUINAS EM GERAL, CAMINHÕES E 
ÔNIBUS, nos termos das solicitações de 
diversas secretarias do Município de 
Araporã/MG, tudo regido na forma da Lei 
Federal n.º10.520/2002, Lei Federal 
8.666/93, e pelas disposições fixadas no 
Edital e seus Anexos.Edital e informações: 
Todas as informações e edital gratuito 
encontra-se a disposição dos interessados 
junto a Sessão de Compras e Licitações, 
situada na Rua José Inácio Ferreira, n.º 58, 
Centro, nesta cidade, em horário de 
atendimento, das 8h as 11h e das 12h30 as 
17h30, pelo site oficial do município 
(www.arapora.mg.gov.br) ou pelo telefone 34-
3284-9516.Araporã/MG, 28 de Junho de 
2017.Ana Paula Martins Diniz.Pregoeira 
Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPORÃ 

AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 090/2017 

Processo Licitatório nº 116/2017 
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O Município de Araporã/MG, por intermédio 
de sua Pregoeira e respectiva Equipe de 
Apoio designados pelo Decreto n.º 3069 de 
16 de fevereiro de 2017, torna público aos 
interessados que, as 09:00 HORAS DO DIA 
17 DE JULHO DE 2017, no Departamento de 
Compras, situado na Rua José Inácio 
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em 
sessão pública, fará realizar PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 090/2017, sob o 
julgamento de “menor preço por Item”, para 
aquisição de FERRAMENTAS para compor a 
oficina mecânica/elétrica do Município de 
Araporã/MG, em atendimento a Secretaria 
Municipal de Serviços Urbanos, tudo regido 
na forma da Lei Federal n.º10.520/2002, Lei 
Federal 8.666/93, e pelas disposições fixadas 
no Edital e seus Anexos.Edital e 
informações: Todas as informações e edital 
gratuito encontra-se a disposição dos 
interessados junto a Sessão de Compras e 
Licitações, situada na Rua José Inácio 
Ferreira, n.º 58, Centro, nesta cidade, em 
horário de atendimento, das 8h as 11h e das 
12h30 as 17h30, pelo site oficial do município 
(www.arapora.mg.gov.br) ou pelo telefone 34-
3284-9516.Araporã/MG, 28 de Junho de 
2017.Ana Paula Martins Diniz.Pregoeira 
Oficial 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: ABDALA E TAVARES 
LTDA - ME, CNPJ nº. 16.624.846/0001-32. 
Fica prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 

torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: ALINE CRISTINA 
ANDRADE DE ARAÚJO, CPF nº. 
079.755.396-78. Fica prorrogado até 13 de 
março de 2017, o serviço previsto na cláusula 
2ª do Contrato Original, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: ARIANE DE PAULA 
ANDRADE MIGUEL, CPF nº. 032.377.271-
48. Fica prorrogado até 13 de março de 2017, 
o serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CAMILA DANIELLE 
SILVA DE FREITAS, CPF nº. 062.980.696-
90. Fica prorrogado até 13 de março de 2017, 
o serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde 

 
Extrato de Publicidade de Aditivo 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 



DIÁRIO OFICIAL 
   
Ano 1 / Edição: 6                                                                               Araporã-MG, 28 de junho de 2017 
 

 

S e c r e t a r i a  d e  C o m u n i c a ç ã o  
 

        Página 3 

pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CATHARINA 
SOMERLATE FRANCO TOMICH, CPF nº. 
033.310.421-88. Fica prorrogado até 13 de 
março de 2017, o serviço previsto na cláusula 
2ª do Contrato Original, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CENTRO AVANÇADO 
DE MEDICINA DE ITUMBIARA LTDA - EPP, 
CNPJ nº. 03.747.830/0001-75. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CENTRO DE 
ESPECIALIDADES MEDICAS DE 
ITUMBIARA LTDA - ME, CNPJ nº. 
03.666.573/0001-47. Fica prorrogado até 13 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 

na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CENTRO MEDICO 
ALVES E FREITAS LTDA - ME, CNPJ nº. 
08.452.454/0001-05. Fica prorrogado até 13 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CLÍNICA DE 
FONOAUDIOLOGIA PAULA ALMEIDA 
LTDA - ME, CNPJ nº. 07.486.870/0001-61. 
Fica prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CLÍNICA MÉDICA 
GOMES SALGADO LTDA - ME, CNPJ nº. 
08.852.176/0001-83. Fica prorrogado até 06 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CLÍNICA MÉDICA E 
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ODONTOLÓGICA SÃO BLAISE LTDA - ME, 
CNPJ nº. 12.294.098/0001-16. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CLÍNICA NETO E 
CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - 
ME, CNPJ nº. 21.877.789/0001-33. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: CLINEST CLÍNICA DE 
ANESTESIOLOGIA DE ITUMBIARA LTDA - 
EPP, CNPJ nº. 06.155.430/0001-69. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: ÉRICA VIEIRA DOS 
SANTOS, CPF nº. 806.860.441-34. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 

serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: ESTELITA MAY, CPF nº. 
099.025.486-01. Fica prorrogado até 13 de 
março de 2017, o serviço previsto na cláusula 
2ª do Contrato Original, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: FABÍOLA THAÍSSA DE 
ÁGUIDA, CPF nº. 335.007.218-69. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: F C GUIZZETTI EIRELI - 
ME, CNPJ nº. 23.877.864/0001-91. Fica 
prorrogado até 06 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
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Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: FERRANCO SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA - ME, CNPJ nº. 
21.700.126/0001-49. Fica prorrogado até 13 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: HELLEN’S CLIN 
ODONTO E CARDIO LTDA - ME, CNPJ nº. 
21.847.826/0001-60. Fica prorrogado até 24 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: INSTITUTO DE 
ENDOSCOPIA DE ITUMBIARA LTDA - EPP, 
CNPJ nº. 01.210.368//0001-47. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: JOÃO PAULO DE 
MORAES GOMES, CPF nº. 061.394.116-02. 
Fica prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: JULICE MARQUES, CPF 
nº. 575.393.321-15. Fica prorrogado até 13 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: KISSIHOSAN URBANSKI 
MORAIS, CPF nº. 112.144.696-55. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
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pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: LABORATÓRIO 
VIRCHOW LTDA, CNPJ nº. 
01.390.170/0001-92. Fica prorrogado até 24 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: LYNEA GLASYELE 
CARDOSO HONORATO EIRELI - ME, CNPJ 
nº. 23.157.706/0001-67. Fica prorrogado até 
13 de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: LORRANE LIBERATO 
RIBEIRO, CPF nº. 092.852.286-58. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: LUANA SOARES DE 

SOUZA, CPF nº. 104.266.116-24. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: LUDMILLA FERRANTE 
FAGUNDES, CPF nº. 014.335.031-58. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: M. M. SERVIÇOS DE 
DIAGNÓSTICOS E TERAPIA LTDA, CNPJ 
nº. 07.658.577/0001-34. Fica prorrogado até 
13 de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: MAIARA DUARTE 
FERREIRA, CPF nº. 079.356.236-86. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 



DIÁRIO OFICIAL 
   
Ano 1 / Edição: 6                                                                               Araporã-MG, 28 de junho de 2017 
 

 

S e c r e t a r i a  d e  C o m u n i c a ç ã o  
 

        Página 7 

Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: MARCOS ANTONIO 
CHADU & CIA LTDA - ME, CNPJ nº. 
08.227.937/0001-06. Fica prorrogado até 13 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: MARIANNE DUARTE 
COSTA EIRELI - ME, CNPJ nº. 
19.389.646/0001-30. Fica prorrogado até 13 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: MICHELLE SILVA 
SERVIÇOS MÉDICOS – EIRELI - ME, CNPJ 
nº. 22.095.695/0001-75. Fica prorrogado até 
24 de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: MOUZER BARBOSA 
ALVES GONTIJO, CPF nº. 591.763.001-10. 
Fica prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: PATRUS HOSPITAL 
OFTALMOLÓGICO LTDA - ME, CNPJ nº. 
86.452.695/0001-68. Fica prorrogado até 13 
de março de 2017, o serviço previsto na 
cláusula 2ª do Contrato Original, conforme 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: SERMES – SERVIÇOS 
MULTIPROFISSIONAIS EM SAÚDE LTDA - 
ME, CNPJ nº. 08.379.724/0001-08. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: SIAM CLÍNICA MÉDICA 
LTDA - ME, CNPJ nº. 03.221.319/0001-35. 
Fica prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: STEFANI PAULA 
RIBEIRO E CASTRO, CPF nº. 019.438.331-
34. Fica prorrogado até 13 de março de 2017, 
o serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é o 
credenciamento de profissionais liberais e de 
pessoas jurídicas para prestação de serviços 
na área de saúde, em regime de execução 
direta. Contratado: THALITA PEREIRA DE 
ALMEIDA, CPF nº. 032.974.871-86. Fica 
prorrogado até 13 de março de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

Extrato de Publicidade de Aditivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é  a 

execução das obras de reforma do Hospital 
João Paulo II – Recepção, em regime de 
empreitada global, em atendimento à 
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, 
da Prefeitura Municipal de Araporã/MG, 
obedecendo, integral e rigorosamente, ao 
Edital de Licitação da Tomada de Preço nº 
007/2016.   Contratado: BFX ENGENHARIA 
LTDA-EPP, CNPJ nº.09.301.857/0001-16. 
Fica prorrogado até 10 de maio de 2017, o 
serviço previsto na cláusula 2ª do Contrato 
Original, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 
Extrato de Publicidade de Aditivo 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

ARAPORÃ/MG – EXTRATO DE ADITIVO – 
torna público o termo aditivo, cujo objeto é a 
locação de 01 (um) imóvel para 
funcionamento da Secretaria Municipal de 
Educação, Cultura e Esporte, localizado na 
Rua Antônio Franceschi, nº. 86/88, Bairro: 
Alvorada, na cidade de Araporã/MG. 
Contratado: ALVORADA ADMINISTRAÇÃO 
E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ nº. 
22.585.251/0001-18. Fica aditada a cláusula 
7ª do contrato original, a titulo de atualização 
monetária em 7,1907%, de acordo com a 
tabela do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços 
do Mercado), passando-se para o valor 
mensal de R$ 1.704,09 (um mil setecentos e 
quatro reais e nove centavos), 
correspondendo à importância global de R$ 
20.449,08 (vinte mil quatrocentos e quarenta 
nove reais e oito centavos). 

- Dotação: 
02.05.01.12.122.0031.2.0098.3.3.90.39 Ficha 
185. 
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EXTRATO DO TERMO ADITIVO SUPRESSIVO – CONTRATO Nº 145/2015 
 

Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPORÃ – MG 
 
Contratado:PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA 
 
Objeto: termo aditivo visando a supressão dos valores mensais contidos no contrato original  
num percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de seus respectivos montantes, passando a 
vigorar os seguintes VALORES UNITÁRIO MENSAIS a serem praticados: 
 

SAÚDE 

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. Com 
supressão 25% 

22 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do 
sistema integrado de saúde implantado na 
administração municipal. 

R$ 3.375,00 

 
EDUCAÇÃO 

Item Quant Unid. Descrição Valor Unit. Com 
supressão 25% 

23 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de biblioteca implantado na 
administração municipal. 

R$ 225,00 

24 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de controle acadêmico implantado na 
administração municipal. 

R$ 3.675,00 

 
ADMINISTRAÇÃO 

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unit. Com 
supressão 25% 

01 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de acesso a informação implantado na 
administração municipal. 

R$ 375,00 

02 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de administração contratos implantado na 
administração municipal. 

R$ 450,00 
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03 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de administração licitação implantado na 
administração municipal. 

R$ 450,00 

04 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de cemitério implantado na administração 
municipal. 

R$ 262,50 

05 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de controle de frotas implantado na 
administração municipal. 

R$ 487,50 

06 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de nota fiscal eletrônica implantado na 
administração municipal. 

R$ 1.275,00 

07 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de ouvidoria pública implantado na administração 
municipal. 

R$ 75,00 

08 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de protocolo e controle de processos implantado 
na administração municipal. 

R$ 300,00 

09 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
de recursos patrimoniais implantado na 
administração municipal. 

R$ 450,00 

10 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado administração tributária implantado na 
administração municipal. 

R$ 1.500,00 

11 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de ação e assistência social 
implantado na administração municipal. 

R$ 262,50 

12 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de administração de compras 
implantado na administração municipal. 

R$ 450,00 

13 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de administração materiais implantado 
na administração municipal. 

R$ 450,00 

14 12 Ms 

Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de elaboração orçamentária e 
planejamento implantado na administração 
municipal. 

R$ 300,00 

15 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de gerenciador eletrônico de 
documentos implantado na administração 

R$ 750,00 
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municipal. 

16 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de gestão de pessoas implantado na 
administração municipal. 

R$ 1.425,00 

17 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de gestão e execução implantado na 
administração municipal. 

R$ 1.800,00 

18 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de ponto eletrônico biometria 
implantado na administração municipal. 

R$ 262,50 

19 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de portal da transparência implantado 
na administração municipal. 

R$ 450,00 

20 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de PPA e LDO implantado na 
administração municipal. 

R$ 300,00 

21 12 Ms 
Prestação de serviço de manutenção do sistema 
integrado de requisição de materiais implantado 
na administração municipal. 

R$ 150,00 

 

Dotação Orçamentária:  

02.03.01.04.122.0010.2.0014.3.3.90.39 Ficha 115  
02.05.01.12.122.0031.2.0098.3.3.90.39 Ficha 185  
02.09.01.10.122.0023.2.0059.3.3.90.39 Ficha 301  
 
Fundamento Legal:Subitem 8.1 da Cláusula Oitava do contrato nº 154/2015 e com o previsto 
no art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores 

 

Extrato do Termo Aditivo do Contrato n. 05/2015. 
 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
 
Contratada: PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA., 
 
Objeto: Presente termo aditivo os contratantes acordam e estabelecem que, ficam os valores 
mensais contidos no contrato original suprimidos em 11,5% (onze e meio por cento) de seus 
respectivos montantes, passando a vigorar os seguintes VALORES UNITÁRIO MENSAIS a 
serem praticados. 
 

Item Quan
t. 

Unid. Descrição V. Unit. Valor Unit. 
Com 

supressão 

V. Total V. Total Valor 
Total com 
supressão 
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11,5% 11,5% 
01 12 Ms Prestação de serviço de 

manutenção do sistema de 
contratos 

R$ 500,00 
R$ 442,50 

R$ 6.000,00 R$ 5.310,00 

02 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
licitação 

R$ 500,00 
R$ 442,50 

R$ 6.000,00 R$ 5.310,00 

03 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
controle de frotas 

R$ 500,00 
R$ 442,50 

R$ 6.000,00 R$ 5.310,00 

04 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
protocolo e controle de 
processos 

R$ 400,00 

R$ 354,00 

R$ 4.800,00 R$ 4.248,00 

05 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
recursos patrimoniais 

R$ 500,00 
R$ 442,50 

R$ 6.000,00 R$ 5.310,00 

06 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
compras 

R$ 500,00 
R$ 442,50 

R$ 6.000,00 R$ 5.310,00 

07 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
materiais 

R$ 500,00 
R$ 442,50 

R$ 6.000,00 R$ 5.310,00 

08 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de água 
e esgoto 

R$ 800,00 
R$ 708,00 

R$ 9.600,00 R$ 8.496,00 

09 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
elaboração orçamentária e 
planejamento 

R$ 400,00 

R$ 354,00 

R$ 4.800,00 R$ 4.248,00 

10 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema 
gerenciador eletrônico de 
documentos 

R$ 800,00 

R$ 708,00 

R$ 9.600,00 R$ 8.496,00 

11 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
gestão de pessoas 

R$ 1.500,00 
R$ 1.327,50 

R$ 18.000,00 R$ 15.930,00 

12 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
gestão e execução 

R$ 1.400,00 
R$ 1.239,00 

R$ 16.800,00 R$ 14.868,00 

13 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
portal da transparência 

R$ 450,00 
R$ 398,25 

R$ 5.400,00 R$ 4.779,00 

14 12 Ms Prestação de serviço de 
manutenção do sistema de 
requisição de materiais 

R$ 300,00 
R$ 265,50 

R$ 3.600,00 R$ 3.186,00 

V. Global   Total original R$ 108.600,00 
  Total realinhado R$ 96.111,00 

    
              Dotação: 04.01.01.17.512.0053.2.0180.3.3.90.39 Ficha 10 

 
Fundamentação Legal: Pregão Presencial nº. 005/2015, de acordo com a Lei Federal 

n°. 10.520/2002, com a Lei Municipal nº. 590 de 16 de novembro de 2005, com a Lei Federal 
nº. 8.666/93 e com suas alterações. 
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Extrato Do Termo Aditivo ao Contrato nº 

016/2015 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ARAPORÃ/MG 
 
CONTRATADA: DIAS E ARAÚJO 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – ME 
 
OBJETO: Fica prorrogado, pelo prazo de 30 
(trinta) dias, a prestação de serviço de 
transporte de pessoas para Uberlândia em 
atendimento ao programa de saúde TFD 
(Tratamento fora do domicílio), objeto do 
contrato, previsto na cláusula Segunda do 
Cotrato Original.  
Valor Global: R$ 12.825,00 (Doze mil 
oitocentos e vinte e cinco reais). 
Dotação: 
02.09.01.10.122.0023.20059.3.3.90.39 Ficha 
301 
Fundamentação Legal: A celebração deste 
Termo Aditivo se dá em conformidade com as 
cláusulas Terceira, item 3.2 do Contrato 
Original e com art. 57, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
 
Extrato do 4º termo aditivo ao contrato nº 

129/2014 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ARAPORÃ/MG 
 
CONTRATADA: GUSTAVO RIBEIRO DE 
MOURA EIRELI – ME 
 
OBJETO: Fica prorrogado, pelo prazo de 12 
meses, a prestação de serviço de consultoria 
e assessoria na elaboração de projetos na 
área de arquitetura, urbanismo e paisagismo 
para o Município. 
VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (setenta mil 
reais).  
Vigência: 12 (DOZE MESES)  
Dotação: 
02.10.01.2.0163.15.451.0045.3.3.90.39 Ficha 
480 
Fundamentação Legal: A celebração deste 

Termo Aditivo se dá em conformidade com a 
cláusula Terceira, item 3.2 do Contrato 
Original e com art. 57, inciso II, da Lei 
8.666/93. 
 

Extrato do termo aditivo ao contrato nº 
045/2013 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ARAPORÃ/MG 
 
CONTRATADA: ALVORADA 
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A 
 
OBJETO: Fica aditada a cláusula 7ª do 
contrato original, a titulo de atualização 
monetária em 7,19073%, de acordo com a 
tabela do IGP-M/FGV (Índice Geral de Preços 
do Mercado), passando-se para o valor 
mensal de R$ 1.704,09 (um mil setecentos e 
quatro reais e nove centavos), 
correspondendo à importância global de R$ 
20.449,08 
(vinte mil quatrocentos e quarenta e nove 
reais e oito centavos) 
Dotação: 
02.05.01.12.122.0031.2.0098.3.3.90.39 Ficha 
185 
Fundamentação Legal: A celebração deste 
Termo Aditivo se dá em conformidade com a 
cláusula 7ª, do Contrato Original e com art. 
57, inciso II, da Lei 8.666/93. 
 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N. 205/2017 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPORÃ – 
MG 
 
Contratado: BFX ENGENHARIA LTDA-EPP 
Objeto:acréscimo de R$ 73.820,32 (setenta 
e três mil, oitocentos e vinte reais e trinta e 
dois centavos), correspondente a 24,95% 
(vinte e quatro vírgula noventa e cinco por 
cento) do valor contratual original e prazo 
contratual prorrogado pelo período de 90 
(noventa) dias.. 
Dotação Orçamentária:  



DIÁRIO OFICIAL 
   
Ano 1 / Edição: 6                                                                               Araporã-MG, 28 de junho de 2017 
 

 

S e c r e t a r i a  d e  C o m u n i c a ç ã o  
 

           Página 
14 

02.09.01.10.302.0063.1.0065.4.4.90.51 
(Ficha 430)      
Fundamento Legal:Art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores. 
 

EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N. 133/2017 

 
Contratante: MUNICÍPIO DE ARAPORÃ – 
MG 
 
Contratado: BFX ENGENHARIA LTDA-EPP 
 
Objeto:Acréscimo de R$ 20.018,90 (vinte mil, 
dezoito reais e noventa centavos), 
correspondente a 23,56% (vinte e três vírgula 
cinquenta e seis por cento) do valor 
contratual original cujo objeto é a 
EXECUÇÃO DE JARDIM NO HOSPITAL 
MUNICIPAL JOÃO PAULO II, e prorrogação 
do prazo contratual pelo período de 30 (trinta) 
dias.. 
Dotação Orçamentária:  
02.09.01.10.302.0063 – 4.4.90.51 – Ficha 
430  
Fundamento Legal:Art. 65 da Lei Federal nº 
8.666/1993 e alterações posteriores. 
 
Extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº 

032/2015 
 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ARAPORÃ/MG 
 
CONTRATADA: STERICYCLE GESTÃO 
AMBIENTAL LTDA 
 
OBJETO: a prestação de serviço de coleta, 
transporte, tratamento por termo destruição e 
ou a destinação final de lixo séptico e 
hospitalar, objeto do contrato, previsto na 
cláusula Segunda do Contrato Original, 
conforme solicitação. Fica aditada a cláusula 
6ª do contrato original, a titulo de atualização 
monetária em 4,694%, de acordo com a 
tabela do INPC/IBGE (Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor) 
VALOR GLOBAL: R$ 27.804,00 (Vinte e sete 
mil oitocentos e quatro reais).  

Vigência: 90 (noventa) dias  
Dotação: 
02.09.01.10.301.0024.2.0062.3.3.90.39 Ficha 
318 
Fundamentação Legal: A celebração deste 
Termo Aditivo se dá em conformidade com a 
cláusula Terceira, item 3.2 do Contrato  
 
Original n. 032/2015 e com art. 57, inciso II, 
da Lei 8.666/93. 
 

Extrato do Termo Aditivo do Contrato nº 
013/2016 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ARAPORÃ/MG 
 
CONTRATADA: FRANGO BOM COMÉRCIO 
ATACADISTA DE FRANGOS LTDA. 
 
Objeto: continuidade de fornecimento, 
previsto na cláusula segunda do Contrato 
Original, é necessário o acréscimo de 
25%(vinte e cinco por cento) nas quantidades 
dos itens do Contrato n. 013/2016, em 
atendimento a solicitação das Secretarias 
Municipais de Educação e Secretaria 
Municipal de Saúde. 
Dotação: 
02.05.01.1.306.0033.2.0098.3.3.90.30 Ficha 
189 
02.09.01.10.301.0024.2.0064.3.3.90.30 Ficha 
315 –  
Fundamentação Legal: A celebração deste 
Termo Aditivo se dá em conformidade com a 
cláusula Terceira, item 7.1 do Contrato 
Original e com art.65, § 1º, da Lei 8.666/93. 
 

Extrato Do Termo Aditivo ao Contrato nº 
122/2016 

 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
ARAPORÃ/MG 
 
CONTRATADA: GOVPRINT SOLUÇÕES 
GRÁFICAS E EDITORA LTDA. – ME 
 
OBJETO: Fica prorrogado, pelo prazo de 12 
meses, a prestação de serviços de confecção 
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de material gráfico, em atendimento a 
solicitação da Secretaria Municipal de  
 
Administração, Secretaria Municipal de 
Saúde, Secretaria Municipal de Educação, 
Cultura e Esporte, Secretaria Municipal de 
Ação Social, Habitação e Defesa Civil e 
Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente. 
 
Valor Global: R$ 148.092,45 (Cento e 
quarenta e oito mil, noventa e dois reais e 
quarenta e cinco centavos). 
 
Dotação:  
 
02.02.01.08.244.0016.2.0046.3.3.90.39 Ficha 
66 
02.03.01.04.122.0010.2.0014.3.3.90.39 Ficha 
115 
02.05.01.12.122.0031.2.0098.3.3.90.39 Ficha 
185 
02.09.01.10.122.0023.2.0059.3.3.90.39 Ficha 
301 
02.09.01.10.305.0026.2.0086.3.3.90.39 Ficha 
342 
02.11.01.08.243.0021.2.0270.3.3.90.39 Ficha 
395 
 
Fundamentação Legal: A celebração deste 
Termo Aditivo se dá em conformidade com a 
cláusula Terceira, item 3.2 do Contrato 
Original n. 122/2016 e com art. 57, inciso II, 
da Lei 8.666/93. 
 

Extrato de Publicidade de Contrato n. 
01/2016. 

 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA 
DE ARAPORÃ 
 
Objeto: Contratação de prestação de serviços 
de Consultoria de valores mobiliários: nos 
investimentos, no credenciamento das 
instituições financeiras, gestores de 
administradores de fundos de investimento, 
na política de investimentos, em atendimento 
a solicitação do Instituto Municipal de 
Previdência de Araporã, conforme abaixo 

descrito: 
 
Contratada: TC CONSULTORIA E  
 
ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS 
LTDA 
 
Valor Global: R$ 42.750,00 (quarenta e dois 
mil, setecentos e cinqüenta reais). 
Vigência: 12 ( doze) meses 
 
Dotação:  
03.15.01.09.272.0015.2.504.3.3.90.39 Ficha 
11 
 
Fundamentação Legal: Lei Federal 8.666/93 
e suas alterações, Lei Federal nº 10.520/02, 
bem como ao processo de Pregão Presencial 
n° 001/2016. 
 
 

 

 

 

 

 


