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N.º 66, segunda-feira, 18 de janeiro de 2016
COLEGIADO EXECUTIVO

APROVAÇÃO DE REGIMENTO

Resolução n.º 3, de 11 de janeiro de 2016
O Colegiado Executivo do Hospital de Clinicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro,
administrado Pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, composto pelo
Superintendente e os Gerentes de Atenção à Saúde, de Ensino e Pesquisa e Administrativo,
no uso de suas competências delegadas pelos artigos 53 e 54 do Regimento da Ebserh (2.ª
revisão), em reunião extraordinária, realizada em 2 de dezembro de 2015, resolve:

Art. 1.º Aprovar o Regimento Interno da Comissão de Gestão da Carga Horária dos
Profissionais Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e do Plantão de
Sobreaviso no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro.

Art. 2.º Esta Resolução em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende
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Regimento Interno da Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais
Assistenciais, do Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e do Plantão de Sobreaviso do
Hospital de Clínicas (HC) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM)
Título I
Das disposições gerais
Capítulo I
Da legalidade
Art. 1.º A Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do
Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e dos Plantões de Sobreaviso foi instituída pela
Superintendência do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo
Mineiro, administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na Portaria n.º
9, de 13 de janeiro de 2015, que revogou as portarias das Comissões de
Acompanhamento de Plantão de Cobertura, de 25 de agosto de 2011, de gestão da
carga horária médica, de 3 de fevereiro de 2014, e do APH, de 9 de abril de 2014.
Capítulo II
Da composição
Art. 2.º A Comissão, nomeada em Portaria pelo Superintendente, é composta pelos
seguintes membros:
I – Gerente de Atenção à Saúde, como presidente;
II – chefe da Divisão de Gestão do Cuidado, como vice-presidente;
III – responsável pelo Setor de Urgência e Emergência;
IV – chefe da Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico;
V – chefe da Divisão Médica;
VI –chefe do Setor de Apoio Terapêutico;
VII – chefe da Divisão de Enfermagem;
VIII – chefe da Divisão de Gestão de Pessoas;
IX – chefe da Unidade de Reabilitação;
X – chefe da Unidade de Dispensação Farmacêutica;
XI – responsável pelo Serviço Social;
XII – chefe da Unidade de Laboratório e Análises Clínicas;
XIII – representante da Gerência de Ensino e Pesquisa;
XIV – secretário.
Parágrafo único. O mandato dos membros da Comissão terá duração enquanto os mesmos
permanecerem nos cargos que representam, que são de livre nomeação e exoneração.
Capítulo III
Das reuniões/das deliberações
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Art. 3.º As reuniões ordinárias da Comissão serão mensais, agendados com antecedência
mínima de 4 (quatro) dias, sendo precedida da convocação de todos os seus membros.
Art. 4.º Transcorridos 7 (sete) dias do prazo previsto no artigo anterior para a convocação,
sem que tenha sido providenciada pelo presidente ou vice, qualquer membro da Comissão
poderá fazê-lo, obedecendo a antecedência mínima disposta no artigo anterior.
Art. 5.º As reuniões ordinárias serão iniciadas com a presença de metade mais um dos
membros nomeados e as deliberações serão tomadas pela maioria simples dos membros
presentes, cabendo ao presidente ou vice, na ausência do presidente, o voto de desempate.
Art. 6.º Os membros que faltarem a 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 5 (cinco)
intercaladas, sem justificativa, serão automaticamente excluídos da Comissão, assumindo seu
lugar o substituto legalmente constituído.
Art. 7.º As reuniões extraordinárias poderão ocorrer a qualquer tempo por convocação de, no
mínimo, 1/3 dos membros, com dois dias úteis antes da data da reunião e apresentação de
justificativa ao secretário para adotar as providências necessárias para a convocação.
Art. 8.º As deliberações da Comissão em reuniões extraordinárias serão tomadas pela maioria
simples dos membros presentes, cabendo ao presidente ou vice, na ausência do presidente,
o voto de desempate.
Art. 9.º As deliberações da Comissão serão consubstanciadas em atas lavradas pelo secretário
e apresentadas aos membros, até sete dias úteis após a realização das reuniões, para análise
e correções.
Art. 10. As deliberações consubstanciadas em atas terão força normativa e serão arquivadas
em livro, especialmente designado para este fim, podendo ser dado vistas a quem interessar,
na Secretaria da Comissão, mediante solicitação formal ao presidente da Comissão.
Art. 11. Após cada reunião, deverá ser elaborado relatório endereçado ao Superintendente
com as deliberações da Comissão.
Capítulo IV
Dos grupos de trabalho
Art. 12. Dadas as especificidades e urgências dos assuntos em pauta, poderão ser criados
Grupos de Trabalhos específicos, visando aprofundamento e encaminhamento de propostas
à Comissão.
Art. 13. A criação dos Grupos de Trabalho será discutida em reunião ordinária com a escolha
dos membros participantes e determinação do prazo para conclusão dos trabalhos.
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Art. 14. Os Grupos de Trabalho poderão ter, no máximo, quatro membros da Comissão, com
agenda própria, preservadas as datas das reuniões regulares da comissão, sendo os trabalhos
pautados pelas regras a seguir:
I - eleger, entre os membros, um Coordenador;
II - apresentar relatório final de atividades à Comissão para avaliação;
III - apresentar as decisões do Grupo em reunião ordinária para aprovação;
IV - convidar profissionais, a critério, a título de colaboração, para otimizar os trabalhos
internos;
V - dar aos convidados o direito a voz, sem direito a voto;
Título II
Do APH
Capítulo I
Das disposições iniciais
Art. 15. As disposições a seguir como competências, atribuições, legislação e critérios
estabelecidos pela Comissão de Gestão da Carga Horária dos Profissionais Assistenciais, do
Adicional de Plantão Hospitalar (APH) e dos Plantões de Sobreaviso, referem-se ao APH,
ficando a normatização dos trabalhos da comissão, referente à gestão da carga horária dos
profissionais assistenciais e do plantão de sobreaviso, para a primeira revisão deste
regimento.
Capítulo II
Das Competências
Art. 16. Compete aos membros da Comissão:
I - elaborar o Regimento Interno com normas e diretrizes relacionadas à realização do APH no
âmbito do HC-UFTM, obedecendo à legislação vigente;
II - revisar as normas e diretrizes para realização do APH sempre que ocorrerem
circunstâncias relevantes e/ou urgentes;
III - estabelecer normas de caráter complementar a fim de adequar o regimento às
especificidades locais, desde que não confrontem com a legislação vigente;
IV - cumprir e fazer cumprir as normas relativas à execução do Regimento Interno referente
ao APH;
V - responder e dar o devido encaminhamento às demandas decorrentes das distribuições
de plantões de APH que ultrapassem o limite de cada setor.
Capítulo III
Das atribuições
Art. 17. São atribuições do Presidente da Comissão:
I – convocar os membros para reuniões e deliberações;
II - emitir parecer, informação ou despacho, após deliberação em reunião;
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III - zelar e orientar quanto à aplicação da legislação e jurisprudência, relacionadas ao APH;
IV - prestar informações aos órgãos de controle interno e externo ao HC-UFTM;
V - exercer o voto de desempate em reuniões deliberativas;
VI - consubstanciar em relatórios endereçados ao Superintendente, as deliberações da
Comissão.
VII - exercer outras atividades que lhes forem designadas pela Superintendência do HCUFTM, compatíveis com a presidência da Comissão.
Parágrafo único. O vice-presidente da Comissão exercerá as atribuições do presidente em
suas ausências e impedimentos legais.
Art. 18. São atribuições dos membros da Comissão:
I - comparecer às reuniões, proferir voto ou pareceres;
II - elaborar proposta de normativos que tratam do APH, obedecendo à legislação
vigente;
III - acompanhar, junto à Divisão de Gestão de Pessoas, a execução do APH pelo controle
biométrico da frequência dos plantonistas;
IV - convocar, quando necessário, as reuniões ordinárias ou extraordinárias, conforme artigos
4.º e 7.º deste regimento;
V - executar tarefas que lhes forem atribuídas pelo Presidente, compatíveis com a condição
de membro da Comissão.
Art. 19. São atribuições do secretário da Comissão:
I - preparar as pautas, atas, secretariar e agendar as reuniões da Comissão e encaminhar aos
membros os documentos necessários;
II - expedir ato de convocação, em conformidade com o que estabelece o capítulo III deste
regimento;
III - encaminhar à chefia do setor envolvido as deliberações da Comissão por ocasião de
alteração, inclusão ou exclusão do APH;
IV - executar outras atividades que lhe sejam atribuídas pela Comissão, inerentes ao serviço
de secretariado.
Capítulo IV
Da Legislação
Art. 20. O APH, caracterizado por jornadas extras de trabalho, com remuneração
suplementar, foi uma alternativa criada pelo Governo Federal para suprir as carências de
pessoal nas áreas assistenciais e unificar as atividades de ensino à prática hospitalar,
instituído pela Lei 11.907 de 2 de fevereiro de 2009, artigos 298 a 307, regulamentado pelo
Decreto n.º 7.186, de 27 de maio de 2010, com regras complementares estabelecidas pela
Portaria n.º 1429 do Ministério da Saúde, de 12 de julho de 2013.
Parágrafo único. Ainda integram a normatização de APH as notas técnicas de números 41 e
103/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
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Art. 21. O APH é devido aos servidores em efetivo exercício de atividades hospitalares,
desempenhadas em regime de plantão nas áreas indispensáveis ao funcionamento
ininterrupto dos hospitais universitários vinculados ao Ministério da Educação.
Art. 22. Farão jus ao APH os servidores em exercício nas unidades hospitalares de que trata o
artigo 21 deste regimento, quando trabalharem em regime de plantão:
I - integrantes do Plano de Carreiras dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, de
que trata a Lei n.º 11.091, de 12 de janeiro de 2005, titulares de cargos de provimento efetivo
da área de saúde;
II - integrantes da Carreira de Magistério Superior, de que trata a Lei n.º 7.596, de 10 de abril
de 1987, que desenvolvam atividades acadêmicas nas unidades hospitalares;
III - ocupantes dos cargos de provimento efetivo, regidos pela Lei n.º 8.112/1990, em
exercício nas unidades hospitalares, referidas no artigo 21 deste regimento.
Parágrafo único. O APH objetiva suprir as necessidades de recursos humanos das áreas
assistenciais que encontram-se com déficit de pessoal, devido ao dimensionamento
insuficiente e alto índice de absenteísmo, para prestar uma assistência segura e de qualidade
aos clientes hospitalizados.
Art. 23. Conforme legislação vigente, o APH não se incorpora aos vencimentos, à
remuneração nem aos proventos da aposentadoria ou pensão e não servirá de base de
cálculo de qualquer benefício, adicional ou vantagem, e não será devido no caso de
pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno
referente à mesma hora de trabalho;
Art. 24. Para efeito de concessão do APH, as entidades do sistema federal de ensino superior
que possuam hospital universitário e as unidades hospitalares do Ministério da Saúde
apresentarão demonstrativo histórico do quadro de pessoal necessário ao desenvolvimento
ininterrupto das atividades hospitalares, que será sistematizado, acompanhado e avaliado
por Comissão de Verificação e encaminhado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão, por intermédio do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e do Ministério da
Defesa, respectivamente.
Art. 25. O plantão de APH (presencial e/ou de sobreaviso) terá duração mínima de 12 (doze)
horas ininterruptas, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas semanais.
Art. 26. Para a realização do APH, o servidor deverá:
I - cumprir a jornada diária de trabalho;
II - ter disponibilidade de horário para o plantão presencial de APH no HC;
III - exercer integralmente sua carga horária de trabalho na escala de plantão normal e
cumprir, na escala APH, um mínimo de 12 horas ininterruptas de plantão, sendo vedada a
ultrapassagem de 24 horas semanais.
Art. 27. O servidor escalado para cumprir plantão de sobreaviso deverá atender
prontamente em casos de necessidade, sendo obrigatório o registro de ponto eletrônico, na
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entrada e saída do plantão, para a conversão em plantão presencial, referente às horas
disponibilizadas na instituição.
Art. 28. Na acumulação de cargos, para a realização do APH, o servidor deverá:
I - cumprir integralmente a jornada diária de trabalho a que estiver sujeito em ambos os
cargos, independente da prestação de serviço de plantão;
II - não ultrapassar a carga horária de 60 horas semanais com o APH, a fim de garantir a
integridade física e mental, bem como o cumprimento satisfatório das atribuições inerentes
a aos cargos e ao plantão de APH.
Capítulo V
Dos demais critérios estabelecidos no HC
Art. 29. Além da legislação pertinente ao assunto, o HC-UFTM estabeleceu outros critérios
para regular a realização de APH, devendo o servidor aceitar as normas de operacionalização
das escalas de APH, ou seja, adequar-se às escalas (plantão normal e de APH), de acordo com
as necessidades de cada setor:
I - a falta em turno de trabalho cotidiano, sem prévia justificativa ou apresentação de licença
de qualquer natureza, devidamente regulamentada, determina a suspensão do servidor na
escala de APH do mês em curso e do mês subsequente;
II - aos servidores que apresentarem licença-saúde de qualquer duração, fica instituído um
período de carência na realização de plantões de APH de dez dias, a partir do reinício das
atividades laborais.
III - aos servidores portadores de restrições ao trabalho confirmadas com laudo médico,
somente poderão executar o labor referente ao APH em unidades compatíveis com a
restrição, ficando o critério de análise e de distribuição sob responsabilidade exclusiva da
Comissão;
IV - a exclusão de plantão, devido à necessidade pessoal, somente poderá ser efetuada no
prazo mínimo de setenta e duas horas que antecedem a ocorrência do plantão, após
comunicação interna no formulário de APH, com anuência da chefia do setor e protocolo na
Divisão de Gestão de Pessoas;
V - o servidor que não solicitar a exclusão do plantão em tempo hábil, ou não comparecer ao
plantão configurando falta, será excluído da escala de APH do mês em curso e do mês
subsequente;
VI - a troca de plantão de APH somente será concedida com preenchimento do formulário
de comunicação interna de APH, no prazo mínimo de setenta e duas horas que antecedem a
ocorrência do plantão, devendo ser informada a exclusão do servidor substituído e a
inclusão do substituto, com a assinatura e identificação de ambos e das chefias da unidade
ou unidades envolvidas;
VII - a prioridade de cobertura em outros setores, em caso de necessidade de serviço, fica sob
responsabilidade do plantão de APH e o remanejamento do servidor é determinado pelo
chefe da unidade e/ou plantão administrativo.
VIII - na recusa ao remanejamento pelo plantonista de APH, ficará ele automaticamente
suspenso da realização de APH na escala do mês em curso e do mês subsequente.
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Art. 30. Para o bom funcionamento na realização do APH, as chefias deverão:
I - formalizar as escalas de plantões (habitual e de APH), de acordo com as necessidades do
serviço;
II - entregar as escalas à Divisão de Gestão de Pessoas, impreterivelmente até o 15.º dia do
mês que antecede o cumprimento da escala, com a devida assinatura de quem coordena a
área;
III - afixar em quadro de avisos as escalas de plantões normais e de APH do mês em curso.
Art. 31. À Divisão de Gestão de Pessoas compete orientar e fazer cumprir a legislação do APH:
I - recebendo e analisando as escalas de plantões de APH;
II - determinando a consolidação das previsões de plantões necessárias feitas pelas diversas
áreas do hospital;
III - aprovando a previsão e a escala de plantões;
IV - autorizando a concessão de APH, respeitados os limites estabelecidos na legislação,
conforme artigo 6.º do Decreto Lei n.º 7.186;
V - inserindo no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação (SIMEC) as escalas de APH para efeito de pagamento;
VI - acompanhando e controlando o sistema de ponto biométrico dos plantonistas de escala
de APH;
VII - publicar mensalmente no sítio eletrônico do HC-UFTM as escalas de APH.
Título III
Da carga horária dos profissionais assistenciais/do plantão de sobreaviso
Capítulo Único
Das disposições gerais
Art. 32. A normatização da gestão da carga horária dos profissionais assistenciais e do
plantão de sobreaviso será tratada em revisão deste regimento.
Título IV
Capítulo Único
Das disposições finais
Art. 33. As alterações deste regimento e os casos omissos serão resolvidos pelos membros da
Comissão, em reunião ordinária ou especialmente designada para este fim.

11

N.º 66, segunda-feira, 18 de janeiro de 2016

SUPERINTENDÊNCIA

DESIGNAÇÕES
Portaria n.º 5, de 13 de janeiro de 2016
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no
uso de sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23, de 26 de abril de 2013,
do Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:
Art. 1.º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como fiscais do contrato
relacionado, com a função de efetuar a medição de parcelas/etapas e atestá-las para
pagamentos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.
FISCAIS

CONTRATO

OBJETO

01/2012

Prestação de
serviços de
manutenção
periódica e
corretiva
("Serviços") no
Acelerador
Linear, marca
Varian,
modelo Clinac
600,

Titular:
Adriano Luiz
Balthazar
Bianchini
Siape:
22050809
Suplente:
Francisco
América
Silveira
Marcelino
Siape:
2232219

CONTRATADA

Varian Medical
Systems Brasil Ltda.

PROCESSO

23127.000419/1
1-00

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data de assinatura do Contrato acima especificado.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende
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Portaria n.º 6, de 13 de janeiro de 2016
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no
uso de sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23, de 26 de abril de 2013,
do Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:
Art. 1.º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como fiscais do contrato
relacionado, com a função de efetuar a medição de parcelas/etapas e atestá-las para
pagamentos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.
FISCAIS
Titular:
Freud
Antônio
Martinelli
Gomes
Siape:
1029996
Suplente:
Sérgio de
Oliveira
Siape:
2531562

CONTRATO

122/2015

OBJETO

Prestação de
serviços
continuados
de apoio em
Telefonia,
com
dedicação
exclusiva de
mão de obra

CONTRATADA

Gestservi – Gestão e
Tercerização de Mão
de Obra Ltda.

PROCESSO

23127.000597/1
5-56

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data de assinatura do Contrato acima especificado.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende
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Portaria n.º 17, de 8 de janeiro de 2016
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no
uso de sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23, de 26 de abril de 2013,
do Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:
Art. 1.º Designar os servidores abaixo indicados para atuarem como fiscais do contrato
relacionado, com a função de efetuar a medição de parcelas/etapas e atestá-las para
pagamentos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.
FISCAIS
Titular:
Lúcia Helena
Ribeiro da
Fonseca
Siape:
0389411
Suplente:
Laís
Madalena de
Paula Souza
Siape:
2118862

CONTRATO

OBJETO

120/2015 e
121/2015

Fornecimento
consignado de
materiais
cirúrgicos para
procedimentos
da especialidade
de
Eletrofisiologia)

CONTRATADA

Biocath Comércio
de Produtos
Hospitalares Ltda.
e Biotronik
Comercial Médica
Ltda.

PROCESSO

23127.000158/1
5-43

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data de assinatura do Contrato acima especificado.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende
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Portaria n.º 18, de 8 de janeiro de 2015
O Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no
uso de sua competência que lhe foi subdelegada pela Portaria n.º 23, de 26 de abril de 2013,
do Presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh -, resolve:
Art. 1.º Designar os servidores abaixo indicados para atuar como fiscal titular e suplente do
contrato relacionado, com a função de efetuar a medição de parcelas/etapas e atestá-las
para pagamentos no Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais – SIASG.
FISCAIS

CONTRATO

OBJETO

119/2015

Fornecimento
consignado de
grampeadores
cirúrgicos
(OPME)

Titular:
Lúcia Helena
Ribeiro da
Fonseca
Siape:
0389411
Suplente:
Laís
Madalena de
Paula Souza
Siape:
2118862

CONTRATADA

GJO Comércio e
Representações
Ltda.

PROCESSO

23127.000352/1
5-29

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à
data de assinatura do Contrato acima especificado.

Luiz Antônio Pertili Rodrigues de Resende
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DIVISÃO DE GESTÃO DE PESSOAS
DESIGNAÇÕES
Portaria n.º 2, de 11 de janeiro de 2016
A Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro, no uso da subdelegação de competência que lhe foi conferida pelo artigo
1.º da Portaria n.º 22, do Superintendente do Hospital de Clínicas da Universidade do
Triângulo Mineiro, datada de 7 de março de 2014, publicado no Boletim de Serviço n.º 1, de
17 de março de 2014, resolve:
Art. 1.º Designar a empregada pública, Juliana Gomes de Souza Araújo, siape 1852592,
Nutricionista, para substituir a Chefe da Unidade de Nutrição Clínica do Hospital de Clínicas
da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Ana Lucia Lopes Moreira de Almeida, siape
0388974, nas ausências e impedimentos legais da titular.

Tatiane Mota da Silva
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DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATOS DE CONTRATOS
Extrato de Contrato n.º 113/2015 - UASG 150221
Processo: 231270004121511. Pregão SRP n.º 102/2015. Contratante: Universidade Federal do
Triângulo Mineiro. CNPJ Contratado: 60619202001977. Contratado: Linde Gases Ltda. Objeto: Aquisição de gases medicinais para tender as necessidades de todo complexo do
Hospital de Clínicas/UFTM. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 11/12/2015 a
10/12/2016. Valor Total: R$537.600,00. Fonte: 6186369011 - 2015NE803631. Data de
Assinatura: 11/12/2015. (Sicon - 12/1/2016) 150221-15242-2015NE800008
Extrato de Contrato n.º 115/2015 - UASG 150221
Processo: 23127000475/15-60. Pregão SRP n.º 114/2015. Contratante: Universidade Federal
do Triângulo Mineiro. CNPJ Contratado: 69069904000170. Contratado: Cortical Comércio de
Produtos Cirurgicos Ltda. Objeto: Aquisição de material cirúrgico para cirurgia de
bucomaxilo facial-OPME. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 13/1/2016 a 12/1/2017.
Valor Total: R$559.395,00. Fonte: 100150714 - 2015NE803653. Data de Assinatura:
11/12/2015. (Sicon - 12/1/2016) 150221-15242-2015NE800008
Extrato de Contrato n.º 122/2015 - UASG 150221
Processo: 23127000597/15-56. Pregão SISPP n.º 140/2015. Contratante: Universidade Federal
do Triângulo Mineiro. CNPJ Contratado: 13892384000146. Contratado: Gestservi - Gestão &
Tercerização de Mão de Obra Ltda. Objeto: Prestação de serviço continuados de apoio em
telefonia com dedicação exclusiva de mão de obra. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 14/1/2016 a 13/1/2017. Valor Total: R$385.059,87. Fonte: 6151002146 2015NE804047. Data de Assinatura: 30/12/2015. (Sicon - 13/1/2016) 150221-152422015NE800008
EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS
Extrato de Termo Aditivo n.º 2/2015 - UASG 150221
Contrato: 115/2013. Processo: 23127000407/13-39. Dispensa n.º 927/2013. Contratante:
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. CPF Contratado: 94758530653. Contratado:
Carlos Antonio Cauhy Carmon. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 12 (doze)
meses, promover o reajuste com base no IGP-M e redução de 20% (vinte por cento) ao valor
reajustado do contrato. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência: 3/1/2016 a 2/1/2017.
Valor Total: R$110.142,84. Fonte: 6153000000 - 2015NE800116. Data de Assinatura:
23/12/2015. (Sicon - 13/1/2016) 150221-15242-2015NE800008
Extrato de Termo Aditivo n.º 4/2015 - UASG 150221
Contrato: 34/2012. Processo: 23127000191/12-21. Dispensa n.º 73/2012. Contratante:
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. CPF Contratado: 42780667672. Contratado:
Maria Clara de Castro Silva. Objeto: Promover a redução do valor do contrato em 20% (vinte
por cento) a contar de janeiro de 2016. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 . Vigência: 12/1/2016
a 10/6/2016. Valor Total: R$1.431,00. Fonte: 6153000000 - 2015NE800154. Data de Assinatura:
30/12/2015. (Sicon - 13/1/2016) 150221-15242-2015NE800008
Extrato de Termo Aditivo n.º 4/2015 - UASG 150221
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Contrato: 36/2012. Processo: 23127000199/12-97. Dispensa n.º 470/2012. Contratante:
Universidade Federal do Triângulo Mineiro. CPF Contratado: 57692050678. Contratado:
Maria de Lourdes Rodrigues Bom Tempo. Objeto: Promover a redução do valor do contrato
em 20% (vinte por cento) a contar de janeiro de 2016. Fundamento Legal: Lei 8.666/93.
Vigência: 6/1/2016 a 5/7/2016. Valor Total: R$2.222,22. Fonte: 6153000000 - 2015NE800155.
Data de Assinatura: 29/12/2015. (Sicon - 13/1/2016) 150221-15242-2015NE800008
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