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Prezado Servidor, 

 

Encontra-se disponível no módulo de Contratos do Portal de Compras, uma nova funcionalidade 

que viabilizará a geração de extratos de contratos, termos aditivos, termos de rescisão e termos de 

encerramento, para publicação. 

 

Para gerar o extrato de contrato, para publicação, basta acionar o comando “Visualizar extrato de 

contrato para publicação” conforme destaque na figura a seguir. 
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Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n  
Edifício Gerais - Bairro Serra Verde  
CEP:  31630-901 - Belo Horizonte - MG 

COMUNICADO SIAD - PORTAL DE COMPRAS 46/2010 
 



O sistema solicitará os Signatários da contratante e da contratada. Após informar os dados, basta 

acionar o comando “Gerar extrato”. 

 

 

Será gerado um arquivo no formato RTF - Rich Text Format, contendo o extrato do contrato em 

fonte Time new roman, tamanho 6, justificado. Margens nas seguintes configurações: Superior 2 

cm, Inferior 2 cm, Esquerda 3 cm, Direita 12 cm. 

 

Para gerar o extrato de termos (aditivo, rescisão e encerramento), para publicação, basta acionar o 

comando “Visualizar extrato de termos para publicação” conforme destaque na figura a seguir. 

 

 

 



O sistema solicitará os Signatários da contratante e da contratada. Após informar os dados, basta 

acionar o comando “Gerar extrato”. 

 

 

 

Assim como para o extrato de contrato, será gerado um arquivo no formato RTF - Rich Text 

Format(com o mesmo formato informado anteriormente), contendo o extrato para o termo em 

questão (aditivo, rescisão ou encerramento). 

 



 

Extratos de contratos apresentarão as seguintes informações: 

 

Extrato do Contrato nº [número do contrato/ano de assinatura do contrato] de [tipo do contrato], 

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) [sigla do órgão da unidade gestora 

do contrato] e o(s) fornecedor(es) [nome dos fornecedores do contrato], Processo de compra nº 

[número formatado do processo de compra], [procedimento de contratação do processo de compra]. 

Objeto: [objeto do contrato]. Valor total: [valor total do contrato]. Vigência: [numero de meses de 

vigência] meses, de [data inicio de vigência] a [data fim de vigência]. Dotação(oes) Orçamentária(s) 

nº: [numero das dotações orçamentárias] Assinatura: [data de assinatura]. Signatários: pela 

contratada [nome dos signatários da contratada], pela contratante [nome dos signatários pelo 

contratante]. 

 

Extratos de Termos Aditivos apresentarão as seguintes informações: 

 

Extrato do [numero em ordinal do termo] Termo Aditivo do Contrato nº [numero / ano do contrato] 

de [tipo do contrato], firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) [sigla do órgão 

da unidade gestora do contrato] e  o(s) fornecedor(es) [nome dos fornecedores], Processo nº [numero 

formatado do processo de compra], [procedimento de contratação do processo de compra]. Objeto: 

[objeto do contrato]. [Alterações do contrato]. Valor total: [valor total atualizado do contrato]. 

Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: [numero das dotações] Assinatura: [data de assinatura]. 

Signatários: pela contratada [nome dos signatários da contratada] pela contratante [nome dos 

signatários pelo contratante]. 

 

Extratos de Termos de Rescisão apresentarão as seguintes informações: 

 

Extrato de Termo de Rescisão [tipo de termo de rescisão] do Contrato nº [numero / ano do contrato] 

de [tipo do contrato], firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) [sigla do órgão 

da unidade gestora do contrato] e  o(s) fornecedor(es) [nome dos fornecedores], Processo nº [numero 

formatado do processo de compra], [procedimento de contratação do processo de compra]. Objeto: 

[objeto do contrato]. Justificativa da rescisão [justificativa]. Assinatura: [data de assinatura]. 

Signatários: pela contratada [nome dos signatários da contratada] pela contratante [nome dos 

signatários pelo contratante]. 

 

Extratos de Termos de Encerramento apresentarão as seguintes informações: 

 

Extrato do Termo de Encerramento do Contrato nº [numero / ano do contrato] de [tipo do contrato], 

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) [sigla do órgão da unidade gestora 

do contrato] e  o(s) fornecedor(es) [nome dos fornecedores], Processo nº [numero formatado do 

processo de compra], [procedimento de contratação do processo de compra]. Objeto: Encerramento 

do contrato a partir de [data do encerramento]. 

 


