
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO DE CONTRATO Nº183

Contrato nº P39615 - Processo 396/2015 – Dispensa nº 123/2015 – Objeto: Locação de imóvel,
situado  à  rua  Felício  Pereira  de  Araújo,  85,  bairro  Morrinhos,  Montes  Claros/MG,  para
funcionamento da Estratégia de Saúde da Família (ESF) João Botelho. Locador:  GERALDO
ILDEU ALMEIDA. O valor global deste contrato é de R$10.200,00 (dez mil e duzentos 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 P392/2015-1  - Processo392/2015  –  Inexigibilidade  nº  58/2015  –  Objeto:
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.  Contratada:  ORTONORT LTDA -
ME.  O valor global estimado deste contrato é de R$ 202.220,52 (Duzentos e dois mil, duzentos
e vinte reais e cinquenta e dois centavos), baseado nos valores unitários de cada procedimento
efetivamente realizado. O presente contrato terá vigência de 12 meses, iniciando-se a partir de
sua assinatura. Contrato firmado em 22 de outubro de 2015.

Contrato  nº P392/2015-2  - Processo392/2015  –  Inexigibilidade  nº  58/2015  –  Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção e fornecimento
de órteses e próteses ortopédicas e meios de locomoção, oriundos do Chamemento Público:
002/2015,  para  atendimento  aos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde,  conforme  Plano
Operativo e Programação Pactuada Integrada Assistencial. Contratada: ORTOPEDIA MONTES
CLAROS LTDA - ME. O valor global estimado deste contrato é de R$ 202.220,52 (Duzentos e
dois mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), baseado nos valores unitários de
cada procedimento efetivamente realizado. O presente contrato terá vigência de 12 meses,
iniciando-se a partir de sua assinatura. Contrato firmado em 22 de outubro de 2015.

Contrato  nº P392/2015-3  - Processo392/2015  –  Inexigibilidade  nº  58/2015  –  Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção e fornecimento
de órteses e próteses ortopédicas e meios de locomoção, oriundos do Chamemento Público:
002/2015,  para  atendimento  aos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde,  conforme  Plano
Operativo e Programação Pactuada Integrada Assistencial. Contratada: ORTOMEDICA BRASIL
LTDA - EPP. O valor global estimado deste contrato é de R$ 202.220,52 (Duzentos e dois mil,
duzentos e vinte reais e cinquenta e dois centavos), baseado nos valores unitários de cada
procedimento  efetivamente  realizado. O  presente  contrato  terá  vigência  de  12  meses,
iniciando-se a partir de sua assinatura. Contrato firmado em 22 de outubro de 2015.

Contrato  nº P392/2015-4  - Processo392/2015  –  Inexigibilidade  nº  58/2015  –  Objeto:
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de confecção e fornecimento
de órteses e próteses ortopédicas e meios de locomoção, oriundos do Chamemento Público:
002/2015,  para  atendimento  aos  usuários  do  Sistema  Único  de  Saúde,  conforme  Plano
Operativo  e  Programação  Pactuada  Integrada  Assistencial.  Contratada:  OTTOBOCK  DO
BRASIL TECNICA ORTOPEDICA LTDA.  O  valor  global  estimado  deste  contrato  é  de  R$
10.258,20 (Dez mil duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), baseado nos valores
unitários de cada procedimento efetivamente realizado.. O presente contrato terá vigência de
12 meses, iniciando-se a partir de sua assinatura. Contrato firmado em 22 de outubro de 2015.

Montes Claros (MG), 11 de novembro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de Licitações e Julgamento 


