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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021, DO PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 007/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 002/2021. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de 
resíduos hospitalares, incluindo ainda pilhas e baterias, nas Unidades de Pronto Atendimento/UAPS 
Padre Dionísio e Cristino Antônio de Faria, pertencentes à Secretaria de Saúde do Município de 
Córrego Fundo/MG.  CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo-MG. CONTRATADA: PRO Ambiental 
Tecnologia LTDA. Conforme estabelecido no termo aditivo, decidem prorrogar o prazo de vigência 
contratual por mais 12 (doze) meses, com vigência a partir de 01 de março de 2022 e término em 28 
de fevereiro de 2023. Publique-se. Córrego Fundo, 14 de fevereiro de 2022. Danilo Oliveira Campos. 
Prefeito. 

* 

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 083/2018, PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 368/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2018. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços médicos na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e 
Unidades de Atenção Primária a Saúde – UAPS Cristino Antônio de Faria e Padre Dionísio localizadas no 
município de Córrego Fundo/MG. CONTRATANTE: Município de Córrego Fundo/MG. CONTRATADA: 
Medeiros & Fontoura Clínica De Saúde - LTDA - EPP. VALOR: O valor total aditado é de R$73.736,10 
(Setenta e três mil setecentos e trinta e seis reais e dez centavos) o que corresponde ao percentual de 
7,23% do contrato originário para acrescer 30 (trinta) serviços de plantão médico (clínico geral) 24 
horas. Publique-se. Córrego Fundo/MG, 14 de fevereiro de 2022. Danilo Oliveira Campos. 
 
 * 
MUNICÍPIO DE CÓRREGO FUNDO-MG: Extrato do 1º TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS Nº. 062/2021, DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 032/2021, PREGÃO PRESENCIAL 
025/2021. Objeto: Futura e Eventual Aquisição de Epi’s para atender as necessidades das Secretárias 
do Município de Córrego Fundo/MG. Contratante: Município de Córrego Fundo-MG. Contratado: T A 
INDÚSTRIA E FACÇÃO DE ARTIGOS PARA O VESTUÁRIO LTDA. Conforme estabelecido no parecer 
jurídico de realinhamento de preço, os itens analisados ficam alterados da seguinte forma: a) Item: 49 
- Luva para procedimento em látex, tamanho G, sem talco. Com ca que permite uso hospitalar, de 
R$49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavo), para R$46,43 (quarenta e se reais e quarenta e 
três centavos). b) Item: 50 - Luva para procedimento em látex, tamanho G, sem talco. Com ca que 
permite uso hospitalar, de R$52,90 (cinquenta e dois reais e noventa centavos), para R$46,43 
(quarenta e se reais e quarenta e três centavos). c) Item:51 - Luva para procedimento em látex, 
tamanho G, talcada. Com ca que permite uso hospitalar, de R$49,90 (quarenta e nove e noventa reais 
e noventa centavos), para R$30,24 (trinta reais e vinte e quatro centavos). d) Item :53- Luva para 
procedimento em látex, tamanho M, sem talco. Com ca que permite uso hospitalar, de R$49,99 
(quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), para R$41,47 (quarenta e um reais e quarenta e 
sete centavos). e) Item :54- Luva para procedimento em látex, tamanho M, sem talco. Com ca que 
permite uso hospitalar, de R$52,92 (cinquenta e dois reais e reais e noventa e dois centavos), para 
R$39,85 (trinta e nove reais e oitenta e cinco centavos). f) Item :55- Luva para procedimento em látex, 
tamanho M, talcada. Com ca que permite uso hospitalar, de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa 
e nove centavos), para R$31,41 (trinta e um reais e quarenta e um centavos). g) Item :57- Luva para 
procedimento em látex, tamanho P, sem talco. Com ca que permite uso hospitalar, de R$48,99 
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(quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), para R$41,47 (quarenta e um reais e quarenta e 
sete centavos). h) Item :58- Luva para procedimento em látex, tamanho P, sem talco. Com ca que 
permite uso hospitalar, de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), para R$41,47 
(quarenta e um reais e quarenta e sete centavos). i) Item :59- Luva para procedimento em látex, 
tamanho P, talcada. Com ca que permite uso hospitalar, de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa 
e nove centavos), para R$32,55 (trinta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). j) Item :61- Luva para 
procedimento em látex, tamanho PP, sem talco. Com ca que permite uso hospitalar, de R$48,99 
(quarenta e oito reais e noventa e nove centavos), para R$43,13 (quarenta e três reais e treze 
centavos). k) Item :62 Luva para procedimento em látex, tamanho PP, sem talco. Com ca que permite 
uso hospitalar, de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), para R$43,13 (quarenta 
e três reais e treze centavos). l)  Item :63- Luva para procedimento em látex, tamanho PP, talcada. Com 
ca que permite uso hospitalar, de R$49,99 (quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), para 
R$39,30 (trinta e nove reais e trinta centavos). Publique-se. Córrego Fundo, 14 de  fevereiro de 2022. 
Danilo Oliveira Campos. Prefeito. 
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