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da prestação da parcela suspensa do serviço por ordem escrita da
administração, acompanhada de comprovante de ciência da contratada, devidamente
justificada e documentada nos autos ou a prorrogação da referida suspensão, nos mesmos
moldes. A suspensão de que trata o presente termo aditivo reduz em 50% o valor da
franquia mensal.. Vigência: 03/03/2020 a 03/03/2024. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 151.752,00. Data de Assinatura: 01/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 01/07/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158123 - IF SUDESTE MG

Número do Contrato: 15/2018.
Nº Processo: 23355.002465/2018-18.
Pregão. Nº 6/2018. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG.
Contratado: 08.100.954/0001-88 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA. Objeto:
Suspensão consensual da execução e da vigência do contrato 15/2018 pelo período de 120
dias, a partir de 04/05/2021 até 01/09/2021, nos termos do 78, inc. Xiv, da lei n. 8.666/96,
em virtude da pandemia do covid-19 (coronavírus), sem prejuízo da possibilidade de
interrupção da suspensão, com a retomada antecipada da continuidade da prestação do
serviço por ordem escrita da administração, acompanhada de comprovante de ciência da
contratada, devidamente justificada e documentada nos autos, solicitando que a
contratada o faça em prazo não superior ao estabelecido no instrumento convocatório e
seus anexos, que resultaram na presente contratação. Após o período de suspensão, o
contrato terá sua vigência referente ao termo aditivo nº 01/2019, de 02/09/2021 a
29/12/2021, consoante previsão contida na cláusula segunda do contrato, nos moldes do
art. 57, inc. Ii, c/c art. 57, parágrafo primeiro, incs. Ii e iii, cumulado com o 79, § 5o, da lei
n. 8.666/93 para que seja cumprido o cronograma inicial de execução e vigência contratual
originais.
os termos aditivos 01/2020, 02/2020 e 03/2020 serão alterados de acordo com o
descriminado a seguir: termo aditivo 01/2020: onde se lê "o prazo de vigência da
suspensão será de 120 dias, de 08/05/2020 a 04/09/2020", leia-se "o prazo de vigência da
suspensão será de 118 dias, de 08/05/2020 a 03/09/2020". Termo aditivo 01/2020: onde
se lê "o prazo de vigência da prorrogação contratual será de 12 (doze) meses, ou seja, de
03/09/2020 a 03/09/2021, consoante contagem pelo sistema data a data, conforme
orientação expedida no parecer nº 06/2014/cplc/depconsu/pgf/agu.", tornar-se sem efeito.
Termo aditivo 02/2020, onde se lê "tem por objeto a suspensão consensual dos prazos de
execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018, por 120 (cento e vinte) dias,
de 05/09/2020 a 02/01/2021", leia-se "tem por objeto a suspensão consensual dos prazos
de execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018, por 120 (cento e vinte)
dias, de 04/09/2020 a 02/01/2021". Termo aditivo 03/2020: onde se lê "suspensão
consensual dos prazos de execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018,
por 120 (cento e vinte) dias, de 03/01/2021 a 02/05/2021", leia-se "suspensão consensual
dos prazos de execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018, por 120
(cento e vinte) dias, de 03/01/2021 a 03/05/2021".. Vigência: 30/08/2021 a 31/05/2022.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 36.000,00. Data de Assinatura: 30/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158123 - IF SUDESTE MG

Número do Contrato: 4/2020.
Nº Processo: 23355.000764/2020-32.
Pregão. Nº 10/2019. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG.
Contratado: 00.691.905/0001-55 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE RODOVIARIO
COOPERTRAN LTDA. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a suspensão
consensual da execução e da vigência do contrato 04/2020 pelo período de 120 dias, a
partir de 01/05/2021 até 29/08/2021, nos termos do 78, inc. Xiv, da lei n. 8.666/96, em
virtude da pandemia do covid-19 (coronavírus), sem prejuízo da possibilidade de
interrupção da suspensão, com a retomada antecipada da continuidade da prestação do
serviço por ordem escrita da administração, acompanhada de comprovante de ciência da
contratada, devidamente justificada e documentada nos autos, solicitando que a
contratada o faça em prazo não superior ao estabelecido no instrumento convocatório e
seus anexos, que resultaram na presente contratação. Após o período de suspensão, o
contrato terá sua vigência de 30/08/2021 a 11/02/2022, consoante previsão contida na
cláusula segunda do contrato, nos moldes do art. 57, inc. Ii, c/c art. 57, parágrafo primeiro,
incs. Ii e iii, cumulado com o 79, § 5o, da lei n. 8.666/93 para que seja cumprido o
cronograma inicial de execução e vigência contratual originais.. Vigência: 30/08/2021 a
11/02/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 294.829,44. Data de Assinatura:
30/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158123 - IF SUDESTE MG

Número do Contrato: 1/2018.
Nº Processo: 23355.002258/2017-82.
Pregão. Nº 8/2017. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG.
Contratado: 28.941.117/0001-99 - GABRIELA DOS SANTOS PAES. Objeto: O presente termo
aditivo tem por objeto a suspensão consensual da execução e da vigência do contrato
01/2018 pelo período de 120 dias, a partir de 01/05/2021 até 29/08/2021, nos termos do
78, inc. Xiv, da lei n. 8.666/96, em virtude da pandemia do covid-19 (coronavírus), sem
prejuízo da possibilidade de interrupção da suspensão, com a retomada antecipada da
continuidade da prestação do serviço por ordem escrita da administração, acompanhada
de comprovante de ciência da contratada, devidamente justificada e documentada nos
autos, solicitando que a contratada o faça em prazo não superior ao estabelecido no
instrumento convocatório e seus anexos, que resultaram na presente contratação. Após o
período de suspensão, o contrato terá sua vigência referente ao termo aditivo nº 01/2020,
de 30/08/2021 a 31/05/2022, consoante previsão contida na cláusula segunda do contrato,
nos moldes do art. 57, inc. Ii, c/c art. 57, parágrafo primeiro, incs. Ii e iii, cumulado com
o 79, § 5o, da lei n. 8.666/93 para que seja cumprido o cronograma inicial de execução e
vigência contratual originais.. Vigência: 30/08/2021 a 31/05/2022. Valor Total Atualizado do
Contrato: R$ 29.713,56. Data de Assinatura: 30/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158123 - IF SUDESTE MG

Número do Contrato: 12/2019.
Nº Processo: 23355.004193/2019-71.
Pregão. Nº 4/2019. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG.
Contratado: 03.620.476/0001-13 - ELIAS TEIXEIRA GUIMARAES EIRELI. Objeto: Suspensão
consensual da execução e da vigência do contrato 12/2019 pelo período de 120 dias, a
partir de 01/05/2021 até 29/08/2021, nos termos do 78, inc. Xiv, da lei n. 8.666/96, em
virtude da pandemia do covid-19 (coronavírus), sem prejuízo da possibilidade de
interrupção da suspensão, com a retomada antecipada da continuidade da prestação do
serviço por ordem escrita da administração, acompanhada de comprovante de ciência da
contratada, devidamente justificada e documentada nos autos, solicitando que a
contratada o faça em prazo não superior ao estabelecido no instrumento convocatório e
seus anexos, que resultaram na presente contratação. Após o período de suspensão, o
contrato terá sua vigência referente ao termo aditivo nº 01/2020, de 30/08/2021 a
02/03/2022, consoante previsão contida na cláusula segunda do contrato, nos moldes do
art. 57, inc. Ii, c/c art. 57, parágrafo primeiro, incs. Ii e iii, cumulado com o 79, § 5o, da lei
n. 8.666/93 para que seja cumprido o cronograma inicial de execução e vigência contratual
originais.. Vigência: 30/08/2021 a 02/03/2022. Valor Total Atualizado do Contrato: R$
194.000,00. Data de Assinatura: 30/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2021).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 158123 - IF SUDESTE MG

Número do Contrato: 15/2018.
Nº Processo: 23355.002465/2018-18.
Pregão. Nº 6/2018. Contratante: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG.
Contratado: 08.100.954/0001-88 - GTO GRUPO TECNICO EM ODONTOLOGIA LTDA. Objeto:
Suspensão consensual da execução e da vigência do contrato 15/2018 pelo período de 120
dias, a partir de 04/05/2021 até 01/09/2021, nos termos do 78, inc. Xiv, da lei n. 8.666/96,
em virtude da pandemia do covid-19 (coronavírus), sem prejuízo da possibilidade de
interrupção da suspensão, com a retomada antecipada da continuidade da prestação do
serviço por ordem escrita da administração, acompanhada de comprovante de ciência da
contratada, devidamente justificada e documentada nos autos, solicitando que a
contratada o faça em prazo não superior ao estabelecido no instrumento convocatório e
seus anexos, que resultaram na presente contratação. Após o período de suspensão, o
contrato terá sua vigência referente ao termo aditivo nº 01/2019, de 02/09/2021 a
29/12/2021, consoante previsão contida na cláusula segunda do contrato, nos moldes do
art. 57, inc. Ii, c/c art. 57, parágrafo primeiro, incs. Ii e iii, cumulado com o 79, § 5o, da lei
n. 8.666/93 para que seja cumprido o cronograma inicial de execução e vigência contratual
originais.
os termos aditivos 01/2020, 02/2020 e 03/2020 serão alterados de acordo com o
descriminado a seguir: termo aditivo 01/2020: onde se lê "o prazo de vigência da
suspensão será de 120 dias, de 08/05/2020 a 04/09/2020", leia-se "o prazo de vigência da
suspensão será de 118 dias, de 08/05/2020 a 03/09/2020". Termo aditivo 01/2020: onde
se lê "o prazo de vigência da prorrogação contratual será de 12 (doze) meses, ou seja, de
03/09/2020 a 03/09/2021, consoante contagem pelo sistema data a data, conforme
orientação expedida no parecer nº 06/2014/cplc/depconsu/pgf/agu.", tornar-se sem efeito.
Termo aditivo 02/2020, onde se lê "tem por objeto a suspensão consensual dos prazos de
execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018, por 120 (cento e vinte) dias,
de 05/09/2020 a 02/01/2021", leia-se "tem por objeto a suspensão consensual dos prazos
de execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018, por 120 (cento e vinte)
dias, de 04/09/2020 a 02/01/2021". Termo aditivo 03/2020: onde se lê "suspensão
consensual dos prazos de execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018,
por 120 (cento e vinte) dias, de 03/01/2021 a 02/05/2021", leia-se "suspensão consensual
dos prazos de execução e de vigência do contrato administrativo nº 15/2018, por 120
(cento e vinte) dias, de 03/01/2021 a 03/05/2021".. Vigência: 30/08/2021 a 31/05/2022.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 36.000,00. Data de Assinatura: 30/04/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 30/04/2021).

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
SUL DE MINAS GERAIS

EXTRATO DE CONTRATO Nº 4/2017 - UASG 158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF

Nº Processo: 23344.002073/2017-05.
Pregão Nº 14/2017. Contratante: IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES.
Contratado: 05.969.071/0001-10 - APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA. Objeto:
Prestação de serviços continuados de apoio administrativo, técnico e operacional, com
execução mediante o regime de empreitada por preço global, para atender às
necessidades do campus inconfidentes..
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 22/08/2017 a 21/08/2018. Valor
Total: R$ 950.535,24. Data de Assinatura: 22/08/2017.

(COMPRASNET 4.0 - 07/07/2021).
CAMPUS PASSOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 154810 - IFSMG/PASSOS

Número do Contrato: 12/2020.
Nº Processo: 23343.000307/2020-43.
Pregão. Nº 2/2020. Contratante: IFSULDEMINAS - CAMPUS PASSOS. Contratado:
03.746.938/0001-43 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA. Objeto: Prorrogação do
prazo de vigência do contrato por mais (doze) meses.. Vigência: 12/08/2021 a 12/08/2022.
Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 131.000,00. Data de Assinatura: 29/06/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 29/06/2021).
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA-GERAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 49/2021 - Processo nº 23343.001272.2021-84. Pregão Eletrônico SRP nº 14/2021. Órgão
gerenciador: IFSULDEMINAS. Empresa registrada: VIACAO TRES CORACOES LTDA - CNPJ/MF:
25.239.617/0001-95. Itens: 1, 2 e 3. Valor global: R$ 65.000,00. Fund. Legal: Lei nº
8.666/93, Dec. nº 10.024/19 e nº 7.892/13. Ass: 02/07/2021. Vigência: 12 meses.

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-
RIO-GRANDENSE

CÂMPUS PELOTAS - VISCONDE DA GRAÇA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021 - UASG 151895 - IFSUL/CAVG

Número do Contrato: 8/2020.
Nº Processo: 23341.000729.2021-53.
Dispensa. Nº 10/2020. Contratante: INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/VISCONDE DA GRACA.
Contratado: 02.531.343/0001-08 - ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA. Objeto:
Prorrogação do contrato nº 08/2020, do dia 07 de julho de 2021 ao dia 11 de setembro
de 2021, conforme disposto em sua cláusula primeira e com fundamento no artigo 57,
inciso ii, da lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Ressalta-se, que por se tratar de
contratação de remanescente de serviço do pregão nº 01/2016, o prazo limite de
prorrogação encerra-se no dia 11 de setembro de 2021.. Vigência: 07/07/2021 a
11/09/2021. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 67.954,45. Data de Assinatura:
06/07/2021.

(COMPRASNET 4.0 - 06/07/2021).


