
 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG  
 
EXTRATO Nº 080/2015 – RATIFICAÇÃO E TERMO DE ADITAM ENTO 
 
A Comissão Permanente de Licitação e Julgamento tor na público a Ratificação  e Termo de Aditamento ref erente aos 
Processos abaixo relacionados:  
 
RATIFICAÇÃO  
 
Processo nº 242/2015 – Dispensa nº 075/2015 – Aquisição de medicamento – ALFAPEGINTERFERONA 2A - atendendo a decisão 
judicial, em favor do paciente Wellington Souza Barbosa. Contratada:  PROFARMA SPECIALTY S/A, com o valor total de R$ 14.408,52 
(Quatorze mil, quatrocentos e oito reis e cinquenta e dois centavos). Data da Ratificação: 14 de julho de 2015. 
 
Processo nº 243/2015 – INEXIGIBILIDADE nº 035/2015 – Contratação de Show Musical do cantor “ZÉ LU FORROZEIRO”, no dia 18 
de julho de 2015, dentro da programação das tradicionais festas de Santa Rosa de Lima. Contratado : JOSE LUIS PEREIRA DA SILVA 
55419488604, com o valor total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). Data da Ratificação: 13 de julho de 2015. 
 
TERMO DE ADITAMENTO 
 
Contrato nº P0007013 – Processo nº 0070/2013 – Disp ensa 0010/2013 –  Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de informatica, disponibilização no sistema de registro e administração de multas - SRAM, para o municipio de Montes Claros. 
Contratado: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE. Terceiro Termo de 
Aditamento.  CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES: O prazo para a prestação de serviços, previsto na Cláusula Quarta do 
contrato original, fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo como termo inicial 10.05.2015, e termo final 09.05.2016. O preço dos 
serviços continuados serão reajustados em 8,42% (oito inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), tendo como indexador o INPC 
acumulado nos últimos doze meses, referente a março/2015, conforme item 2.4 da Cláusula 2ª – Do valor, do Pagamento e do Reajuste 
do contrato original. O valor estimado para este Termo de Aditamento é R$200.000,00 (duzentos mil reais)  para o período de sua 
vigência. Firmado em 08 de maio de 2015. 
 
Montes Claros (MG), 16 de julho de 2015. 
Nilma Silva Antunes 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações e J ulgamento  


