
 

 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LABORATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS (PCR E 
CARIOTIPO –  PROCESSO N.º 04-09/2009 –  PREGÃO PRESENCIAL 011/2009.  

 
Entre o  HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS ,  Autarquia  Munic ipa l ,  inscr i to  no  

CNPJ sob o n.º  16.692.121/0001 -81,  com sede na rua Formiga,  n .º  50,  Bai r ro  São 
Cr is tóvão,  nesta Capi ta l ,  representado neste a to pe la sua  Super in tendente,  Dra .  
Mir iam Mar ia  Souza ,  denominado CONTRATANTE, e BIOCOD-BIOTECNOLOGIA 
LTDA. ,  inscr i ta  no CNPJ sob o n.º  03.644.004/0001 -09,  s i t io  na Av.  Contorno,  9 .636,  

Salas 301,302,303,304  Bai r ro  Barro  Preto ,  Belo Hor izonte /MG,  neste ato  
representada pelo seu representante legal  ao f im ass inado,  doravante  denominado 
CONTRATADO, nos termos do inc iso I I  do a r t .  57 da Lei  Federa l  8 .666/93,  mediante  
as c láusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA –  DO PRAZO DE VIGÊNCIA:  

 
O prazo  de vigênc ia do contrato f ica p rorrogado em 12 (doze)  meses d ias no per íodo  
de 04/05/2010 a 03 /05/2011.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA –    DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  

 
O presente termo adi t i vo será acobertado pela Dotação Orçamentár ia  n .º :  U.O. :  2301 
-  Func ional  Programát ica:  10.302.030.2620 Natureza 339039 -49 -  Fonte:  0306,  sendo 
reservado para empenhamento o va lor  to ta l  es t imado de R$28.296,00 (Vinte o i to  m i l  
duzentos e noventa e se is  rea is) .  
 
CLÁUSULA TERCEIRA–  DA PUBLICAÇÃO: 

 
A contratante providenc iará a publ icação do ext ra to do presente termo adi t ivo no 
DOM -  Diá r io  Of ic ia l  do Munic íp io ,  no prazo estabelec ido no § ún ico do  a r t .  61 da  Lei  
8 .666/93.  
 
CLÁUSULA QUARTA –  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:  

 
Todas as demais  d ispos ições contratua is  permanecem ina l teradas.  
 
E por  estarem justas e contratadas,  as  par tes  ass inam o presente  ins t rumento em 03  
( t rês)  v ias de igual  teor  e  forma e para  um só efe i to  .  
 
Belo Hor izon te,  ______ de _____________ de 2010.  
 
 
 
 

 
DRA. MIRIAM MARIA SOUZA  

SUPERINTENDENTE 
HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS 

 
 
 

CRISTIANE LOMMEZ DE OLIVEIRA 
CPF Nº739.980.106 -10  

 
 

MARCIA CALDEIRA BRANT NEVES CAMPOS  
CPF Nº327.829.186 -72  

BIOCOD BIOTECNOLOGIA LTDA   



 

 

 
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO  

 

 

Processo n.º 04-09/2009 

Pregão 11/2009 

Objeto: Contratação de laboratór io para real ização de exames especia l izados 

(PCR e CARIOTIPO)  

Contratante: HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS.  

Contratada:  BIOCOD –  BIOTECNOLOGIA LTDA 

Vigênc ia: prorrogado em 12 (doze) meses, no per íodo de 04/05/2010 a 

03/05/2011.  

Dotação Orçamentár ia n.º :  U.O.:  2301 –  Func ional  Programática:  

2301.10.302.030.2620/339039-49, fonte 0306, sendo reservado para 

empenhamento o valor tota l est imado de R$28.296,00 (Vinte o ito mil  duzentos e 

noventa e seis  reais)  

Fundamento Legal :  Ar t .  57, Inc iso I I ,  da Lei Federal 8.666/93.  

 

Data da ass inatura:  ____/____/_____  

 

 
 
 

DRA. MIRIAM MARIA SOUZA  
SUPERINTENDENTE 

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS  

  



 

 

 
 
 

DESPACHO DIRETORIA ADMINISTRATIVA 

 

Consubstanc iado nos documentos constantes no Processo n.º  04 -09/2009,   

pregão 11/2009, autor izo a celebração do pr imeiro termo adi t ivo ao contrato para 

real ização de exames espec ia l izados (PCR e CARIOTIPO),  f i rmado com a 

empresa BIOCOD- BIOTECNOLOGIA LTDA . ,  para prorrogação da vigênc ia do 

contrato em 12 (doze)  meses, no per íodo de04/05/2010 a 03/05/2011.  

.  

 

Belo Hor izonte, _____ de __________  de 2010.  

 

 

 

MARIA HELENA DOS SANTOS  

DIRETORA ADMINISTRATIVO- F INANCEIRA 

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS 

 

  



 

 

 
 
 
 

DESPACHO SUPERINTENDÊNCIA 

 
 

Rat if ico despacho da Sra. Diretora Administrat ivo -Financeira,  Mar ia Helena dos 

Santos, e determino a elaboração do pr imeiro termo adi t ivo ao para real ização de 

exames espec ia l izados (PCR e CARIOTIPO), f i rmado com a empr esa BIOCOD-

BIOTECNOLOGIA LTDA.,  para prorrogação da v igênc ia do contrato em 12 (doze) 

meses, no per íodo de 04/05/2010 a 03/05/2011, conforme documentação 

constante no Processo n.º  04-09/2009,  pregão 11/2009.  

 

Publ ique-se!  

 

Belo Hor izonte, _____ de ______________  de 2010 .  

 
 
 
 

DRA. MIRIAM MARIA SOUZA  
SUPERINTENDENTE 

HOSPITAL MUNICIPAL ODILON BEHRENS  

 


