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1131.1.10.122.0020.2262; Natureza da despesa: 339030-39 CR 942; Fonte de recursos: 215001. Em 12 de junho de 2015.

Extrato de Publicação do Segundo Termo de Apostilamento ao contrato Nº 159/2014, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa HELP FAR-
MA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA cujo objeto é a aquisição de medicamento (ampolas, frascos e tubos, comprimidos) para atender a Rede Municipal de Saúde em 
decorrência do Pregão Presencial Nº 098/2014. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2258, 
natureza da despesa 339030-09 CR 1078; Fonte de recursos 212317, do contrato nº 159/2014, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 098/2014. Em 24 de 
junho de 2015.

Extrato de Publicação do Primeiro Termo de Apostilamento a Ata de Registro de Preço Nº 026/2015, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a em-
presa ATUANTE COMERCIAL LTDA – ME cujo objeto da presente Ata é o Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Escovas de dente e creme dental, destina-
dos a atender as ações do programa Saúde na Escola (PSE) e demanda dos diversos setores da Secretária Municipal de Saúde do Município de Contagem DECORRÊNCIA 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 122/2014.

Extrato de Publicação do Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato Nº 132/2014, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa PHARME-
DICE MANIPULAÇÕES ESPECIALIZADAS LTDA - ME cujo objeto é a aquisição de medicamentos manipulados para atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem em 
decorrência do pregão presencial Nº 057/2014. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2258, 
natureza da despesa 339039-00; Fonte de recursos 214901, do contrato nº 132/2014, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 057/2014. Em 08 de junho de 
2015.

Extrato de Publicação do primeiro termo de apostilamento a ata de registro de preço Nº 028/2015, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a 
empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de insumos laboratoriais destinados a atender 
ao laboratório central em decorrência do pregão presencial Nº 106/2014. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 
1113.1.10.301.0017.2257, natureza da despesa 339030-34; Fonte de recursos 215503, da Ata de Registro de Preço 28/2015, celebrado em decorrência do Pregão 
Presencial nº 106/2014. Em 25 de junho de 2015.

Extrato de Publicação do primeiro termo de apostilamento a ata de registro de preço nº 012/2015, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a empre-
sa IBF – INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar radiológico em atendi-
mento a rede municipal de contagem - fornecimento conforme nota de autorização de fornecimento, de acordo com a necessidade da administração. em decorrência 
do pregão presencial Nº 119/2014. A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2258, natureza da 
despesa 339030-35; Fonte de recursos 215504, da Ata de Registro de Preço 12/2015, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 119/2014. Em 25 de junho de 
2015.

Extrato de Publicação do Primeiro Termo de Apostilamento a Ata de Registro de Preço nº 065/2015, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a em-
presa OBRADEC MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA cujo objeto é contratação de empresa para fornecimento de materiais/produtos de reparo em manutenção predial 
de acordo com a tabela SINAPI para atender a Rede Municipal de Saúde de Contagem. Em decorrência do pregão presencial nº 002/2015. A presente apostila destina-
se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.301.0017.2257, natureza da despesa 339030-24; Fonte de recursos 215503, do contrato 
065/2015, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 002/2015. 11 de junho de 2015.

Extrato de Publicação do Primeiro Termo de Apostilamento a Ata de Registro de Preço Nº 032/2015, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a 
empresa INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA cujo objeto é registro de preços para futura e eventual aquisição de material médico hospitalar (dispositivo de infusão 
equipos e acessórios) em  atendimento à  demanda da Rede Municipal de Saúde de Contagem. em decorrência do Pregão Presencial Nº 096/2014.
A presente apostila destina-se, exclusivamente, ao acréscimo da Dotação Orçamentária nº: 1113.1.10.302.0019.2258, natureza da despesa 339030-35; Fonte de recur-
sos 215504, da Ata de Registro de Preço 032/2015, celebrado em decorrência do Pregão Presencial nº 09/2014. Em 17 de junho de 2015.

Extrato de Publicação do Quinto Termo de Apostilamento do contrato 111/2014, celebrado entre o  O MUNICÍPIO DE CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa INSTITUIÇÃO 
DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA, cujo objeto é a contratação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraopeba – CISMEP, para a 
prestação de serviços especializados por profissionais de nível superior, na área de assistência à saúde, em nível ambulatorial e hospitalar, de média e alta complexidade, 
conforme discriminado em anexo, parte integrante deste Contrato. A presente apostila destina-se, a retificação da Razão Social do Contrato Administrativo 111/2014: 
Onde se lê: “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO PARAOPEBA – CISMEP” Leia-se: “INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAO-
PEBA”. Em 26 de junho de 2015.

Aviso de Sessão – O Município de Contagem – através da Secretaria Municipal de Saúde / SMS – Fundo Municipal de Saúde / FMS – informa data para a realização do 
Pregão Presencial 043/2015 - cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ARMAZENAMENTO E 
MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE DE CÂMARAS E GELADEIRAS DE CONSERVAÇÃO DE IMUNOBILÓGICOS (VACINAS E MEDICAMENTOS), EM ATENDI-
MENTO A CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONTAGEM – Data: 20 de Julho de 2015 às 14h00min – Local: Av. Gal. David Sarnoff, 3.113 – Cidade Industrial 
– Contagem/MG. Informações: http://www.contagem.mg.gov.br/?se=licitacoes e/ou e-mail: licitafamuc@gmail.com – Comissão Permanente de Licitação – Eliana Alves 
da Silva – Pregoeira SMS. Em 06 de Julho de 2015.

CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL
Cadastro nº: 001/2015
O Diretor de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições, e de acordo com a LC 103/2011, Código de Saúde de Contagem, e a Portaria SVS/MS nº 344/1998 e a 
Portaria de nº 06/99, torna público o Cadastro de Estabelecimento Farmacêutico para a comercialização / dispensação de Medicamentos a base de substância retinóides 
de uso sistêmico (lista C2) à empresa:
Drogaria Araújo S/A – Filial Contagem
CNPJ: 17.256.512/0117-46
ENDEREÇO: Praça Farmacêutico João Rocha Cunha, 39 – Centro – Contagem / MG.
Contagem, 06 de julho de 2015
Adonias de Paula Rodrigues
Diretor de Vigilância Sanitária

Extrato do Termo do Contrato nº 95/2015 – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2015, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa 
HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS.  O objeto do presente Contrato tem por objeto tem por objeto a operacionalização da gestão e execução, pela 
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CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no(a) Unidade de Pronto Atendimento – UPA INDUSTRIAL, em conformidade com os Anexos Técnicos que integram 
este instrumento.  Este contrato terá a vigência 12 meses a partir da data de sua assinatura. O valor total do contrato é de R$22.019.399,97 (vinte e dois milhões, deze-
nove mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). A dotação orçamentária para o exercício de 2015, e subseqüentes, destinada ao pagamento do 
objeto licitado está prevista e indicada no processo pela área competente, na rubrica: 1.1131.10.302.0019-2258 – Natureza de despesa: 33903900 – Fonte de Recursos: 
214901 – CR 1092 Em: 30/06/2015

O Município de Contagem através da Secretaria Municipal de Saúde / Fundo Municipal de Saúde, vem em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, Tornar Público a 
HOMOLOGAÇÃO do chamamento público nº 002/2015, Processo nº 152/2015, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATI-
VOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DE ATUAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM 
PARA A GESTÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA INDUSTRIAL, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES, QUANTITATIVOS, REGULAMENTAÇÃO DO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE E DEMAIS OBRIGAÇÕES, à licitante HOSPITAL E 
MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – CNPJ: 21.583.042/0001-72., no valor estimado de R$ 22.019.399,97 (Vinte e Dois Milhões, Dezenove Mil, Trezentos e Noventa e 
Nove Reais e Noventa e Sete Centavos), - Secretario Municipal de Saúde, Evandro José da Silva. Em 29 de junho de 2015.

Extrato de Publicação do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato 201/2014, firmado entre o MUNICIPIO  DE CONTAGEM e a empresa CONSTRUTORA IMPÉRIO LTDA – EPP, 
cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia pelo regime de empreitada por preços unitários, para a conclusão da construção da unidade de pronto aten-
dimento – UPA Industrial, a ser implantada à Avenida João Cesar de Oliveira Nº 780, bairro Eldorado, no Município de Contagem-MG, pelo prazo 150 dias corridos, 
podendo ser prorrogado conforme o estabelecido no art. 57, § 1º, iv da lei 8.666/93, conforme solicitação da secretaria municipal de obras e serviços, adjudicado à 
contratada em decorrência do julgamento do RDC presencial 001/2014, segundo a proposta e demais peças integrantes do edital, as quais, conhecidas e aceitas pelas 
partes, incorporam-se a este instrumento, independentemente de transcrição. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação para etapa de execução pelo 
período de 75 (setenta e cinco) dias do Contrato nº 072/2014, com vigência de 16 de maio de 2015 a 29 de julho de 2015. Em 16 de maio de 2015.
Anulação: Fica anulada a Publicação e todos os efeitos do 1º Termo Aditivo do contrato 175/2014, Pregão Presencial, celebrado entre o MUNICÍPIO DE CONTAGEM/SMS/ 
FMS e a empresa BOM MENU COMERCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA cujo objeto é a supressão de quantitativo de aproximadamente 25% de seu valor global atualizado ao 
objeto do Contrato nº 175/2014. O valor referente a supressão é de R$ 584.281,80 (quinhentos e oitenta e quatro mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centa-
vos). O valor total do contrato passa de R$ 2.337.127,20 (dois milhões, trezentos e trinta e sete mil, cento e vinte sete reais e vinte centavos) para R$ 1.752.845,40 (um 
milhões setecentos e cinqüenta e dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por 
conta da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1.10.301.0017-2257; 1113.1.10.302.0019.2258; Natureza da despesa: 339039-27 CR 1014 / 1092; Fonte de recursos 
214801 / 214901. Publicado em 11 de maio de 2015.  

Extrato de Publicação do SEXTO termo aditivo ao contrato 191/2011, celebrado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa CLINICA RADIOLOGICA DR. 
DAVI REZENDE LTDA para a realização de exames, destinados a atender aos usuários do SUS do Município de Contagem. Constitui objeto do presente Termo Aditivo: A 
repactuação de preço de aproximadamente 17,0125% do valor atualizado do contrato A renovação do prazo de vigência do Contrato nº 191/2011, pelo período de 12 
(doze) meses, vigorando de 11 de dezembro de 2014 a 10 de dezembro de 2015; O valor total do contrato para o período de 12 (doze) meses será de R$ 358.017,37 
(trezentos e cinqüenta e oito mil, dezessete reais e trinta e sete centavos). As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orça-
mentárias: 1113.1.10.301.0017.2147; 1113.1.10.302.0019.2137; Natureza de Despesa: 339039-36 CR 932 / 1097, Fonte de Recurso: 214801 / 214901.

Extrato de Publicação do oitavo termo aditivo ao contrato nº 381/2009, firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTAGEM e a empresa CENTRO DE ATEN-
DIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL - CAIS, para a execução de serviços de reabilitação mental estabelecidos nas normas vigentes (deliberações 1.403 e 1.404 de 19 de março 
de 2013) para o atendimento aos usuários do sistema único de saúde, no município de contagem - mg a serem prestados ao indivíduo que deles necessite, encami-
nhados pelos órgãos do sus, dentro dos limites quantitativos que serão distribuídos por níveis de complexidade e de acordo com as normas do SUS, conforme plano 
operativo. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do Contrato nº 381/2009 pelo período de 06 (seis) meses, vigorando de 27 de 
junho de 2015 a 26 de dezembro de 2015. O valor total do contrato para o período de 06 (seis) meses é de R$ 313.361,22 (trezentos e treze mil trezentos e sessenta e 
um reais e vinte e dois centavos). As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das seguintes Dotações orçamentárias: 1113.1.10.302.0019.2258; 
Natureza da despesa: 339039-36 CR 1092; Fonte de recursos: 214901. Em 27 de junho de 2015. 

Extrato de Publicação do segundo termo aditivo ao contrato 233/2013, firmado entre A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTAGEM e a empresa WF TECNOLO-
GIA CIENTIFICA LTDA - EPP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
médico-hospitalares e laboratoriais, com fornecimento de peças, componentes e acessórios e assistência técnica para atender à Secretaria de Saúde de Contagem. 
Constituem objetos do presente Termo Aditivo o acréscimo de 3,94% (três virgula noventa e quatro por cento) ao valor global do contrato 233/2013, corresponde a 
25% do valor destinado a peças. O valor do acréscimo corresponde a R$ 59.193,95 (cinqüenta e nove mil, cento e noventa e três reais e noventa e cinco centavos), 
destinado ao fornecimento de peças; O valor total do contrato passa de R$ 1.501.982,18 (um milhão quinhentos e um mil novecentos e oitenta e dois reais e dezoito 
centavos) para R$ 1.561.176,13 (hum milhão, quinhentos e sessenta e um mil, cento e setenta e seis reais e treze centavos). As despesas decorrentes do presente Termo 
Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1.10.302.0019.2258;  Natureza da despesa: 339030-53; CR 1092; Fonte de recursos 215504. Em 19 
de junho de 2015.

Extrato de Publicação do oitavo termo aditivo ao contrato 158/2011, celebrado entre a SECRETARIA DE SAÚDE e a empresa MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A para 
a contratação de seguradora para prestar seguro total, por valor referenciado de mercado, para 09 (nove) veículos tipo ambulância, para samu e 04 (quatro) para o 
setor de transporte sanitário, incluindo reboque 24 horas na região metropolitana de Belo Horizonte. Constituem objetos do presente Termo Aditivo: A supressão de 
aproximadamente 9,96% do contrato nº 158/2011. Constituem objetos do presente Termo Aditivo a renovação do prazo de vigência do contrato nº 158/2011, pelo 
período de 12 (doze) meses, vigorando de 01 de junho de 2015 a 31 de maio de 2016. O valor total do contrato para o período de 01 de junho de 2015 a 31 de maio 
de 2016 é de R$ 29.257,29 (vinte e nove mil, duzentos e cinqüenta e sete reais e vinte e nove centavos). As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à 
conta da seguinte dotação orçamentária: 1113.1.10.302.019.2258; 1113.10.122.0020.2262; Natureza da Despesa: 339039-53 CR 949 / 1092 / 1094; Fonte de Recurso: 
214901 / 215505 / 215001. 01 de junho de 2015. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 154/2014, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONTAGEM E A EMPRESA MULTIFARMA COMERCIAL LTDA, 
CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (AMPOLAS, FRASCOS E TUBOS, COMPRIMIDOS) PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.
Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 25% ao item/contrato 229 constante no contrato nº 154/2014
O valor correspondente ao acréscimo é de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais);
2.2 O valor total do contrato passa de 774.839,50 (setecentos e setenta e quatro mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos) para R$ 798.839,50 (sete-
centos e noventa e oito mil, oitocentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos)
As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação orçamentária: 1113.1.10.122.0020.2262; 1113.1.10.301.0018.2260; 
1113.1.10.302.0019.2258; Natureza da despesa: 339030-09; CR 943; 1032/1033; 1079/1080 ; Fonte de recursos 215002 / 010200 / 215101 / 214901 / 215504.


