
 70 – sábado, 01 de Julho de 2017 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
Extrato do Contrato n .º 4978 – LuMiArT LTDA x CODEMiG – 
Objeto: Premiação da proposta de desenvolvimento e a elaboração 
do Projeto COrES DA CiDADE, de obra audiovisual de série para a 
televisão, na categoria ficção, conforme proposta vencedora no Con-
curso nº 02/2016, realizado pela CODEMiG; vigência: 12 meses a par-
tir da publicação do extrato; valor total: r$100 .000,00; Assinado em 
26/06/2017 .

Extrato do Contrato n .º 4979 – LAurA GONTiJO DE GODOY x 
CODEMiG – Objeto: Premiação da proposta de desenvolvimento e a 
elaboração do Projeto WELLES EM OurO PrETO, de obra audio-
visual de longa metragem, na categoria documentário, conforme pro-
posta vencedora no Concurso nº 02/2016, realizado pela CODEMiG .; 
vigência: 12 meses a partir da publicação do extrato; valor total: 
r$50 .000,00; Assinado em 09/06/2017 .

Extrato do Contrato n .º 4980 – JOSÉ GuiLHErME CurY PANSA-
NATO x CODEMiG – Objeto: Premiação da proposta de desenvol-
vimento e a elaboração do Projeto COrAÇÃO DA TErrA - YvY 
MBYTErE, de obra audiovisual de longa metragem para cinema, na 
categoria documentário, conforme proposta vencedora no Concurso 
nº 02/2016, realizado pela CODEMiG .; vigência: 12 meses a par-
tir da publicação do extrato; valor total: r$50 .000,00; Assinado em 
09/06/2017 .

12 cm -30 980755 - 1
resultado de julgamento de habilitação em processo licitatório
TOMADA DE PrEÇOS 07/2017 - PrOCESSO iNTErNO 152/2017
Tipo: Menor Preço
Objeto: Obra de adequação da sede provisória do P7 Criativo, em Belo 
Horizonte/MG . .
LiCiTANTES HABiLiTADAS
Bem Engenharia Ltda
Brascoemp Brasil Construções e Emp . Ltda – EPP
C .v . de Carvalho Soluções Técnicas Eireli – EPP
Construtora Sinarco Ltda
Digicomp Engenharia Ltda
Engetronic Comercial Ltda – EPP
Extra Engenharia Ltda
GC Engenharia Eireli - EPP
inforrede Cabeamento Estruturado e informática Ltda – ME
Limine Construtora Eireli – EPP
LMF Engenharia Ltda
MAS Automação e Engenharia Ltda – EPP
Nominal Engenharia Ltda - EPP
rimus Construtora Ltda – EPP
rSr Engenharia Ltda - EPP
Santa Bárbara Construções S/A
Os autos do processo encontram-se com vista franqueada pelo prazo 
legal para interposição de recurso administrativo, de cinco dias úteis .

Belo Horizonte, 29 de junho de 2017 .
Comissão Permanente de Licitação

6 cm -30 980750 - 1

Secretaria de eStado de 
Governo de minaS GeraiS

Extrato de contrato de concessão de patrocínio, originário do Edital de 
Seleção Pública de Patrocínio de Eventos nº 01/2017 . Partes: EMG/
SEGOv e a Expressão Livre . Objeto: Concessão de patrocínio para o 
evento “16º Festival Expressão Livre”, a ser realizado no período de 22 
a 29 de julho de 2017, no munícipio de Monte Sião/MG . valor Global: 
r$ 15 .000,00 . Dotação orçamentária: 1491 .04 .131 .070 .2037 .0001 .3 .3 .
90 .39 .77 .0 .10 .1 . vigência: 180 dias . Assinatura: 30/06/2017 .

2 cm -30 980577 - 1

Gabinete militar do Governador

AviSO DE LiCiTAÇÃO – Processo nº 093/2017 - Pregão Eletrônico 
nº . 32/2017
OBJETO: Contratação de empresa especializada na confecção e 
impressão de até 600 (seiscentas) carteiras funcionais, afim de identifi-
car os agentes que prestam serviços para o Gabinete Militar do Gover-
nador (GMG) . O Edital estará disponível no site www .compras .mg .gov .
br e no GMG a partir de 03/07/2017 . O envio das propostas será até as 
08h59mim do dia 13/07/2017 e a abertura das Propostas Comerciais e 
Sessão do Pregão terão início no dia 13/07/2017 às 09h00min . Maio-
res informações pelo telefone (31) 3915-0214 . Belo Horizonte, 30 de 
junho de 2017 .

AviSO DE LiCiTAÇÃO – Processo nº 094/2017 - Pregão Eletrônico 
nº . 33/2017
OBJETO: aquisição de cordões para crachás, a fim de atender as neces-
sidades do Gabinete Militar do Governador . O Edital estará disponí-
vel no site www .compras .mg .gov .br e no GMG a partir de 03/07/2017 . 
O envio das propostas será até as 09h59mim do dia 13/07/2017 e a 
abertura das Propostas Comerciais e Sessão do Pregão terão início no 
dia 13/07/2017 às 10h00min . Maiores informações pelo telefone (31) 
3915-0214 . Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 .

5 cm -30 980642 - 1

empreSa de aSSiStência técnica 
e extenSão rural do eStado de 

minaS GeraiS - emater
AviSO DE LiCiTAÇÃO

Processo 3041037000001/2017 através do site www .compras .mg .gov .
br - Processo EMATEr-MG n .º 87/2017 - Pregão eletrônico n .º 24 
/2017 – Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de 
limpeza e conservação nas dependências da unidade regional e Escri-
tório Local de Pouso Alegre, conforme projeto básico - recebimento 
das propostas até 25/07/2017 às 09:29h . Sessão pública 25/07/2017 às 
09:30h . informações: e-mail sonia .maria@emater .mg .gov .br Telefone: 
(35) 3651-3822 .Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 - Comissão Per-
manente de Licitação .

3 cm -30 980569 - 1
HOMOLOGAÇÃO DE LiCiTAÇÃO

Processo 3041002 0026/2017 - através do site www .compras .mg .gov .
br . Processo EMATEr-MG nº 46/2017, Pregão Eletrônico nº 19/2017 . 
Objeto: Aquisição de cartucho original de tinta para impressora HP 
e SAMSuNG para a unidade Central da EMATEr-MG . vencedor: 
Anderson raniere Ferreira Guedes - ME . valor: r$ 7 .150,00 . Belo 
Horizonte, 27 de junho de 2017 . Diretor Administrativo e Financeiro 
da EMATEr-MG .

2 cm -30 980561 - 1

empreSa de peSQuiSa aGropecuária 
de minaS GeraiS

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Processo Licitatório Nº 3051002000067/2017

Pregão Eletrônico Nº 037/2017
Objeto: Eletrodomésticos: freezer, geladeira, ar condicionado, bebedou-
ros, conforme especificações e condições constantes do Edital. Aber-
tura das propostas e sessão de lances ocorrerão no dia 14/07/2017 com 
início às 09:00hs . Edital e anexos encontram-se disponíveis no ende-
reço Av . José Cândido da Silveira, 1647 – Bairro união – Belo Hori-
zonte – MG, gratuitamente através dos sites www .compras .mg .gov .br 
e www .epamig .br . informações complementares através dos telefones: 
(031)34895042 - 34895000 .

3 cm -30 980644 - 1
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Homologação
Pregão Eletrônico Nº 030/2017

Objeto: Prestação de serviços de recursos humanos, áudio visual, ali-
mentação, ornamentação, telecomunicações, internet, aluguel de equi-
pamentos e veículos para atender a demanda da Minas Láctea 2017 . O 
Presidente da EPAMiG, no uso de suas atribuições, homologa o resul-
tado do processo licitatório 3051002000056/2017 com os seguintes 
resultados: Lote 1: empresa vencedora – Positivo Promoções e Eventos 

Ltda-ME no valor total de r$28 .200,00; Lote 2: empresa vencedora 
– .Core Service Eventos Eireli no valor total de r$99 .443,00; Lote 3: 
empresa vencedora – Positiva Promoções e Eventos Ltda-ME o valor 
total de r$16 .100,00; Lote 4: empresa vencedora – M13 Promoções 
de Feiras e Eventos Ltda-EPP no valor total de r$1 .414,15; Lote 5: 
empresa vencedora – M13 Promoções de Feiras e Eventos Ltda-EPP 
no valor total de r$19 .649,45; Lote 6: Fracassado; Lote 7: empresa 
vencedora – M13 Promoções de Feiras e Eventos Ltda-EPP no valor 
total de r$19 .198,44; Lote 8: empresa vencedora M13 Promoções de 
Feiras e Eventos Ltda-EPP no valor total de R$1.520,00. Ratificado 
em 30/06/2017 .

5 cm -30 980741 - 1
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Processo Licitatório Nº 3051005000002/2017
Pregão Eletrônico Nº 023/2017

Objeto: Embalagens para café à vácuo e expresso, conforme especifica-
ções e condições constantes do Edital . Abertura das propostas e sessão 
de lances ocorrerão no dia 14/07/2017 com início às 09:00hs . Edital e 
anexos encontram-se disponíveis no endereço Av . José Cândido da Sil-
veira, 1647 – Bairro união – Belo Horizonte – MG, gratuitamente atra-
vés dos sites www .compras .mg .gov .br e www .epamig .br . informações 
complementares através dos telefones: (031)34895004 - 34895000 .

3 cm -30 980370 - 1
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Processo Licitatório Nº 3051002000058/2017
Pregão Eletrônico Nº 031/2017

Objeto: sementes: milho, sorgo, brachiaria, marandu, milheto, con-
forme especificações e condições constantes do Edital. Abertura das 
propostas e sessão de lances ocorrerão no dia 14/07/2017 com início 
às 09:00hs . Edital e anexos encontram-se disponíveis no endereço 
Av . José Cândido da Silveira, 1647 – Bairro união – Belo Horizonte 
– MG, gratuitamente através dos sites www .compras .mg .gov .br e 
www .epamig .br  . informações complementares através dos telefones: 
(031)34895010 - 34895000 .

3 cm -30 980628 - 1

companHia de Saneamento do 
eStado de minaS GeraiS

COMPANHiA DE SANEAMENTO DE MiNAS GErAiS
Companhia Aberta

NirE 313 .000 .363-75
CNPJ/MF nº 17 .281 .106/0001-03

FATO rELEvANTE
rEviSÃO TAriFáriA

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG, em 
atendimento ao disposto na instrução CvM nº 358/2002, comunica aos 
seus acionistas e ao público em geral que a Agência reguladora de Ser-
viços de Abastecimento de água e de Esgotamento Sanitário do Estado 
de Minas Gerais - ArSAE-MG publicou a resolução nº 96/2017 (Diá-
rio Oficial de Minas Gerais), com o resultado da segunda etapa da revi-
são das tarifas de serviços públicos de abastecimento de água e de esgo-
tamento sanitário prestados pela Companhia, com base na Nota Técnica 
nº CrFEF 69/2017, daquela Agência reguladora .

Belo Horizonte, 30 de junho de 2017
Edson Machado Monteiro

Diretor Financeiro e de relações com investidores
5 cm -30 980336 - 1

COMPANHiA DE SANEAMENTO DE MiNAS GErAiS
rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO

PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2017/0243 – PES
Objeto: Serviços de Análises Orgânicas e inorgânicas . resultado: 
Encerrado . Não houve empresas interessadas, conforme consta dos 
autos .

rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2017/0270 – PEM

Objeto: Lanche Padrão . resultado: Encerrado . Não houve empresas 
interessadas, conforme consta dos autos .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
Concorrência Nº CPLi .1020170087

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de urbanização do Sistema de Esgotamento Sanitário da 
cidade de Caratinga / MG . Dia: 07/08/2017 às 08:30 horas - Local: rua 
Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG . 
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratui-
tamente, através de download no endereço: www .copasa .com .br (link: 
licitações/licitação de obras e serviços), a partir do dia 03/07/2017 .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
Tomada de Preços Nº CPLi .0920170081

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de implantação da adutora de recalque de água bruta do poço 
C-06 na cidade de Campos Gerais / MG . Dia: 20/07/2017 ás 14:30 
horas - Local: rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - 
Belo Horizonte/MG . Mais informações e o caderno de licitação pode-
rão ser obtidos, gratuitamente, através de download no endereço: www .
copasa .com .br (link: licitações/licitação de obras e serviços), a partir 
do dia 01/07/2017 .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO PArA rEGiSTrO DE PrEÇOS SPAL nº 
05 .2017/3027 – PEM (COTA rESErvADA PArA ME/EPP) .
Objeto: Quadro de Comando . Dia da Licitação: 14 de julho de 2017 às 
08:45 horas . Local: rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo 
Horizonte . Edital disponível em 03/07/2017 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL nº 05 .2017/0289 – PEM (ExCLu-
SivO ME/EPP) .
Objeto: Boné de Brim Azul e Boné/Chapéu Aba Total . Dia da Licitação: 
14 de julho de 2017 às 09:15 horas . Local: rua Carangola, 606 - Bairro 
Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponível em 03/07/2017 . Mais 
informações: www .copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL nº 05 .2017/0288 - PEM (ExCLu-
SivO PArA ME/EPP) .
Objeto: Mangueiras de Borracha e Cristal . Dia da Licitação: 17 de julho 
de 2017 às 09:15 horas . Local: rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antô-
nio - Belo Horizonte . Edital disponível em 04/07/2017 . Mais informa-
ções: www .copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO PArA rEGiSTrO DE PrEÇOS SPAL nº 
05 .2017/3030 – PEM (COTA rESErvADA PArA ME/EPP) .
Objeto: Hidróxido de Sódio Solução . Dia da Licitação: 17 de julho de 
2017 às 14:15 horas . Local: rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio 
- Belo Horizonte . Edital disponível em 04/07/2017 . Mais informações: 
www .copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL nº 05 .2017/0290 - PEM . (ExCLu-
SivO PArA ME/EPP) .
Objeto: Capacetes de Segurança para Motociclistas . Dia da Licitação: 
18 de julho de 2017 às 08:45 horas . Local: rua Carangola, 606 - Bairro 
Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponível em 05/07/2017 . Mais 
informações: www .copasa .com .br (link: Fornecedores/Pregão) .

A DirETOriA

17 cm -30 980643 - 1

fundação de arte de ouro preto

Contrato Nº 021/2017 – Contratante: Fundação de Arte de Ouro Preto/
FAOP . Contratado: Zener Teleinformática . Objeto: a Prestação de Ser-
viço de manutenção nos equipamentos de telefonia analógica, de sis-
temas de telefonia vOiP e em centrais PABx da marca iNTELBrAS, 
dar suporte no desenvolvimento da rede de dados coorporativa e de 
sistema de backup, para atender a demanda da FAOP, de acordo com 
as especificações e detalhamentos consignados no Termo de Referên-
cia (ANExO i) do PrEGÃO ELETrÔNiCO nº01/2017, Processo 
nº2171005/00016/2017 . O presente Contrato terá seu prazo de vigência 
de 12 meses a partir de sua assinatura data 22/06/2017, podendo ser 
prorrogado mediante a assinatura de Termo Aditivo, observado o limite 
máximo de 60 meses previsto no artigo 57, inciso ii da Lei nº 8 .666/93, 
sem prejuízo do prazo de Garantia, constante da Cláusula Quinta . Dota-
ção Orçamentária: nº 2171 .13 .122 .701 .2002 .0001 na fonte de recurso 
nº 60  .valor global estimado do Contrato: r$ 10 .500,00(dez mil e qui-
nhentos) reais sendo que o valor mensal será de r$ 875,00 (oitocentos 
e setenta e cinco) reais, mediante apresentação do faturamento, nota 
fiscal pela contratada. Sig. Júlia Amélia Mitraud Vieira (Presidente da 
FAOP) e Zener Teleinformática (Prestadora de Serviço) .

4 cm -30 980260 - 1
A Fundação de Arte de Ouro Preto/FAOP, através de sua Comissão Per-
manente de Licitação, torna público que realizará licitação na moda-
lidade Pregão Eletrônicon°08/2017 . Processo 2171005/2017/000059 
Objeto: Material para escritório, construção, artístico e restauro para 
os cursos da FAOP . As propostas comerciais deverão ser encaminha-
das através do site: www .compras .mg .gov .br, no período compreendido 
entre o dia 03/07/2017, às 16:00 horas até o dia 18/07/2017, às 09:45 
horas . Data da Sessão do Pregão: 18/07/2017 às 10:00 horas . Pregoeira 
Maria de Fátima Silva de Lana – Masp 348479-7 . Tel (31) 3551-2014 . 
Ass . Júlia Amélia Midraud vieira (Presidente da FAOP) .

3 cm -30 980266 - 1

fundação tv minaS - 
cultural e educativa

FuNDAÇÃO Tv MiNAS CuLTurAL E EDuCATivA
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº . 179/2014 . Partes: 
Fundação Tv Minas Cultural e Educativa e a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos . Objeto: reajuste de valor, prorrogação da vigên-
cia, inclusão do subitem 2 .3 na cláusula segunda do contrato . valor 
Anual Estimado: r$ 13 .356,09 (Treze mil, trezentos e cinquenta e seis 
reais e nove centavos) vigência: a partir de 12/08/2017 até 11/08/2018 . 
Dotação Orçamentária: 2211 .13 .122 .701 .2002 .0001 .33 .90 .39 .15 .0 .10 .
1. Da Ratificação: ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições 
estabelecidas no Contrato nº 179/2014 . Signatários: Jordana Souza 
Cruz Almeida pela Fundação Tv Minas Cultural e Educativa; Juarez 
Pinheiro Coelho Junior e Ana Alice Bastos de Souza pela Empresa Bra-
sileira de Correios e Telégrafos . Belo Horizonte, 30 de Junho de 2017 .

3 cm -30 980270 - 1

inStituto de eStadual do patrimÔnio 
HiStórico e artíStico de minaS GeraiS

1º Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação celebrado entre o Estado 
de Minas Gerais – SEPLAG, o iEPHA/MG e a Prefeitura Municipal 
de BELO vALE/MG . Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 
12 (doze) meses . Signatários: Helvécio Miranda Magalhães Júnior, 
Michele Abreu Arroyo e José Lapa dos Santos . Data: 29/06/2017 .

1 cm -30 980290 - 1

Secretaria de eStado de eSporteS

Doação nº 1446/2017 . Partes: SEESP e MuNiCÍPiO DE FrANCiSCO 
DUMONT-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 08 
(equipamentos de ginastica ao ar livre) no valor total de r$13 .251,46 . 
vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: 
ricardo Alexandre Sapi, pelo Doador e Eduardo rabelo Fonseca, pelo 
Donatário .
Doação nº 1447/2017 . Partes: SEESP e MuNiCÍPiO DE iTANHO-
MI-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 40 (equipa-
mentos de ginastica ao ar livre) no valor total de r$66 .257,30 . vigên-
cia: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: ricardo 
Alexandre Sapi, pelo Doador e Jaeder Carlos Pereira, pelo Donatário .
Doação nº 1448/2017 . Partes: SEESP e MuNiCÍPiO DE JACiN-
TO-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 40 (equipa-
mentos de ginastica ao ar livre) no valor total de r$66 .257,30 . vigên-
cia: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: ricardo 
Alexandre Sapi, pelo Doador e Leonardo Augusto de Souza, pelo 
Donatário .
Doação nº 1452/2017 . Partes: SEESP e MuNiCÍPiO DE TOM-
BOS-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 40 (equipa-
mentos de ginastica ao ar livre) no valor total de r$66 .257,30 . vigên-
cia: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: ricardo 
Alexandre Sapi, pelo Doador e Luciene Teixeira de Moraes, pelo 
Donatário .

5 cm -30 980728 - 1
SECrETAriA DE ESTADO DE ESPOrTES

Extrato do Contrato nº 09/2017, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GErAiS por meio da Secretaria de Estado de Esportes- SEESP e a Wr 
Calçados Eireli-ME-Objeto: contratação do serviço de gerenciamento 
do abastecimento e limpeza da frota de veículos oficiais da Secretaria 
de Estado de Esportes – SEESP, por meio da disponibilização de sis-
tema informatizado, com utilização de cartão magnético em rede de 
serviços credenciada, para fornecimento de combustíveis e lavagem 
de veículos, conforme condições, quantidades, exigências e estimati-
vas estabelecidas neste instrumento, de acordo com as especificações e 
detalhamentos do ANExO i do Edital do Error: reference source not 
found198/2016 que, juntamente com a proposta da CONTrATADA, 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição .
Assinatura: 30/06/2017 .

Arnaldo Gontijo de Freitas
Secretário de Estado de Esportes

4 cm -30 980700 - 1

Secretaria de eStado de 
planeJamento e GeStão

3º Termo Aditivo ao Contrato Corporativo nº01/2016 - Portal de Com-
pras nº9074722/2016 . Processo de compra: 1501558 89/2016 . Par-
tes: SEPLAG (Contratante Principal) e a Minas Gerais Administra-
ção e Serviços S .A .-MGS . Objeto: Acréscimo de postos de serviços, 
incluindo os demais itens que compõe o custo do posto e a substituição 
de anexos, a inclusão Secretaria de Estado Extraordinária de Desenvol-
vimento integrado e Fóruns regionais-SEEDiF como Órgão anuente, 
alteração da Cláusula Quinta do Contrato original – vale Alimenta-
ção . valor: r$27 .375 .580,10 . Dotações Orçamentárias: 1701 04 127 
054 4576 0001 339037 04 0 10 1 e outras . Assinam: Helvécio Miranda 
Magalhães Júnior, pela SEPLAG; Carlos vanderley Soares e Danilo 
Santos xavier Guimarães, pela MGS .

ATO DE SuSPENSÃO DE ExECuÇÃO CONTrATuAL
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de sua Sub-
secretária de Gestão de Pessoas, Warlene Salum Drumond rezende, 
SuSPENDE, a partir de 01/07/17, por 90 dias, prorrogáveis por mais 
30 dias, a execução do contrato 9052186 (antigo 1383/2014), celebrado 
com a empresa ACCENTurE DO BrASiL LTDA . e o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da SEPLAG, com fundamento no artigo 
57, § 1º, ii, iii, v e vi da Lei Federal nº 8 .666/93 . Motiva-se o presente 
ato pela decisão do Secretário de Planejamento e Gestão, tomada em 
31/05/17, referente a suspensão do contrato com a empresa Engineering 
do Brasil S .A diretamente relacionado ao contrato ora em processo de 
suspensão . Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 . Warlene Salum Dru-
mond rezende, Subsecretária de Gestão de Pessoas da SEPLAG .

4° Termo Aditivo ao Contrato n° 1373/2014 (Processo de Compra: 
1501122 62/2014) Partes: SEPLAG e TELEMAr NOrTE LESTE 
S .A . Objeto: Prorrogação de vigência e reajuste . vigência: 12 meses, 
03 .07 .2017 a 02 .07 .2018 . valor: r$3 .840 .860,03 . Dotação Orçamentá-
ria: 1501 04 122 149 4384 0001 339039 40 1 10 1 . Assinam: rodrigo 

Diniz Lara, pela SEPLAG e Mitsuo Orlando Nonaka e Márcio Miranda 
Paulinelli, pela contratada .

9° Termo Aditivo ao Contrato n° 1387/2014 (nº anterior 168/2013) 
Processo de Compra: 1501558 13/2014 Partes: SEPLAG e MGS – 
MiNAS GErAiS ADMiNiSTrAÇÃO E SErviÇOS S .A . Objeto: 
Prorrogação de vigência: 12 meses, 05 .06 .2017 a 04 .06 .2018 . valor: 
r$2 .469 .754,31 . Dotações Orçamentárias: 1501 04 122 172 2099 0001 
339037 04 0 10 1 e outra . Assinam: Dagmar Maria Pereira Soares 
Dutra, pela SEPLAG; Carlos vanderley Soares e Danilo Santos xavier 
Guimarães, pela MGS .

Contrato n° 9143656/2017- iNF .3265 (Processo de Compra: 1501560 
12/2017) . Partes: SEPLAG e PrODEMGE . Objeto: Hospedagem e 
processamento de sistemas em ambiente dedicado de baixa plataforma 
(Data Center) do Sistema Gestão de Ocupações . vigência: 12 meses a 
contar da publicação . valor: r$36 .565,36 . Dotação Orçamentária: 1501
 .04 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .36 .0 .10 .1 . Assinam: Lígia Maria Alves 
Pereira, pela SEPLAG e Gustavo Daniel Prado e Pedro Ernesto Diniz, 
pela PrODEMGE .

11 cm -30 980769 - 1

companHia de tecnoloGia da informação 
do eStado de minaS GeraiS

Extrato do Termo Aditivo nº PS-772/15-02 firmado em 28/06/2017 
entre a iBM e a PrODEMGE . Objeto: Prorrogação da vigência e rea-
juste contratual .
Extrato do Termo Aditivo nº MS-114/16-01 firmado em 01/06/2017 
entre a MAxiS e a PrODEMGE . Objeto: Prorrogação da vigência e 
reajuste contratual .
Extrato do Termo Aditivo nº ME-197/13-04 firmado em 23/06/2017 
entre a MAxiS e a PrODEMGE . Objeto: Prorrogação da vigência 
contratual .

2 cm -30 980649 - 1

fundação João pinHeiro

DESPACHO DO PrESiDENTE - Tendo em vista a NJ/P-188/17, rati-
fico o ato de contratação direta do Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia de Minas Gerais – CrEA/MG, para pagamento da Ano-
tação de responsabilidade Técnica da Fundação João Pinheiro para 
prestação de serviço de Georreferenciamento, com fulcro no artigo 25, 
caput c/c artigo 26, ambos da Lei Federal 8 .666/93 . Belo Horizonte, 29 
de junho de 2017 . roberto do Nascimento rodrigues/Presidente .

2 cm -30 980648 - 1
Contratada: Método Telecomunicações e Comércio FJP/PJ 121/17 . 
Objeto: renovação do contrato FJP/PJ 259/2013, por mais 12 meses, 
a partir de 20/08/17 . ref: Art .57, ii, LF 8 .666/93, resolução 8898/13 
Seplag . valor: r$ 60 .982,24 . DO: 2061 12 364 156 4393 0001 3390 
39-21 FT: 601-0 / 2061 12 364 156 4393 0001 3390 39-21 FT: 101-0 / 
2061 12 364 156 4412 0001 3390 39-21 FT: 601-0 / 2061 12 364 156 
4412 0001 3390 39-21 FT: 101-0 / 2061 04 122 701 2002 0001 3390 
39-21 FT: 101-0 / 2061 04 122 701 2002 0001 3390 39-21 FT: 601-0 . 
Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 .

2 cm -30 980669 - 1

minaS GeraiS adminiStração 
e ServiçoS S.a

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº J .110 .0 .2016 . Partes: 
MGS e a Cemig Telecomunicações S .A .- CEMiGTELECOM, CNPJ 
nº 02 .983 .428/0001-27 . Objeto: Fica prorrogada a vigência por mais 
12 meses a contar de 21/06/2017 . valor: r$ 148 .000,00 . Assinatura: 
20/06/2017 . José Maurício Salgado - Diretor Administrativo e Finan-
ceiro e Carlos vanderley Soares - Diretor - Presidente da MGS .

2 cm -30 980692 - 1
MGS – MiNAS GErAiS ADMiNiSTrAÇÃO E SErviÇOS S .A .

EDiTAL DE LiCiTAÇÃO

MODALiDADE Pregão Eletrônico nº 
061/2017 - rEGiSTrO DE PrEÇOS

OBJETO: rEGiSTrO DE PrEÇOS DE BLOQuEADOr SOLAr, 
MáSCArA CirÚrGiCA E AvENTAL DESCArTávEL

A MGS – MiNAS GErAiS ADMiNiSTrAÇÃO E SErviÇOS S .A ., 
torna público a realização da licitação sob a modalidade Pregão Eletrô-
nico nº 061/2017 - registro de Preços, tipo “menor preço” para efetuar 
o registro de preços de bloqueador solar, máscara cirúrgica e avental 
descartável . O recebimento eletrônico das propostas será até as 09:00 
horas do dia 13/07/2017 através do site www .licitacoes-e .com .br . A ses-
são de abertura de Pregão será dia 13/07/2017 as 09:30 horas . O Edital 
encontra-se à disposição dos interessados no seguinte endereço: Ave-
nida álvares Cabral, nº 200, 13º andar, Centro, Belo Horizonte/MG de 
08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis e no site www .
licitacoes-e .com .br .

Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 .

Equipe do Pregão da MGS
6 cm -30 980738 - 1

MGS – MiNAS GErAiS ADMiNiSTrAÇÃO E SErviÇOS S .A .

Pregão Eletrônico nº: 007/2017

Objeto: rEGiSTrO DE PrEÇOS DE EQuiPAMENTOS 
DE PrOTEÇÃO iNDiviDuAL

ATA nº 001: E M r COMÉrCiO DE EQuiP . DE SEGurANÇA TrA-
BALHO EirELi – ME (CNPJ 20 .338 .907/0001-72), Lote 01, valor: 
r$4 .739,00;
ATA nº 002: EvOLuTiON – EQuiPAMENTOS DE PrOTEÇÃO 
iNDiviDuAL EirELi – ME (CNPJ 14 .959 .252/0001-57), Lote 06, 
valor: r$22 .000,00;
ATA nº 003: L .r . COMÉrCiO DE EPis LTDA EPP (CNPJ 
22 .966 .860/0001-17), Lote 04, valor: r$7 .800,00;
ATA nº 004: MONTEirO & FErrEirA LTDA - ME (CNPJ 
04 .070 .426/0001-72), Lote 02, valor: r$6 .324,00 .

Belo Horizonte, 30 de junho de 2017 .
Equipe do Pregão da MGS

5 cm -30 980465 - 1

banco de deSenvolvimento 
de minaS GeraiS

LEiLÃO BDMG-029/2017
O BANCO DE DESENvOLviMENTO DE MiNAS GErAiS S .A . - 
BDMG torna público que realizará leilão objetivando a venda de imó-
vel rural conhecido como Sítio recanto do rio, de 18 ha, localizado às 
margens do rio São Francisco, em Pirapora/ MG; imóvel recebido em 
razão de ter constituído garantia de propriedade fiduciária em contrato 
inadimplido perante o BDMG . Em observância à legislação, o 1º leilão 
ocorrerá no dia 20/07/2017, às 13h . Fica desde já agendada a realiza-
ção do 2º leilão no dia 07/08/2017, às 13h, para o caso de o imóvel não 
ser arrematado no 1º leilão . Os interessados poderão participar presen-
cialmente, no endereço rua Matias Cardoso, nº 11, sala 205, Bairro 
Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG, ou por meio do envio de lances 
via internet, no site www .lucasleiloeiro .com .br, observadas as regras e 
procedimentos previstos no edital, cuja cópia pode ser obtida em www .
bdmg .mg .gov .br ou no site citado acima . informações complementa-
res pelo e-mail secretario8@lucasleiloeiro .com .br ou pelo telefone (37) 
3243-6174 .

4 cm -30 980742 - 1


