
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 19 de Março de 2014 – 53 
RC/SR Ct 4570014770/530 Partes: Cemig Distribuição S .A . x Asso-
ciação Comercial industrial, Agopecuária e de Serviços do Município 
de Pratápolis: Carta Convite MS/CS 530-S06807 . Objeto: Os serviços 
de atendimento através do posto Cemig Fácil de Atendimento – PCFA 
na cidade Pratápolis: 60 meses . valor: R$50 .590,80 . Ass .: 16/12/2013 . 
Homologada em: 16/12/2013 .

RC/SR Ct 4570014768/530 Partes: Cemig Distribuição S .A . x SB 
Móveis e Utilidades Ltda: Carta Convite MS/CS 530-S06781 . Objeto: 
Os serviços de atendimento através do posto Cemig Fácil de Atendi-
mento – PCFA na cidade São Sebastião do Oeste: 60 meses . valor: 
R$54 .340,00 . Ass .: 16/12/2013 . Homologada em: 16/12/2013 .

RC/SR Ct 4570014766/530 Partes: Cemig Distribuição S .A . x Droga-
ria Jacuri Ltda: Carta Convite MS/CS 530-S06794 . Objeto: Os serviços 
de atendimento através do posto Cemig Fácil de Atendimento – PCFA 
na cidade São José do Jacuri: 60 meses . valor: R$38 .505,60 . Ass .: 
16/12/2013 . Homologada em: 16/12/2013 .

RC/SR Ct 4570014699/530 Partes: Cemig Distribuição S .A . x Antô-
nio Farias Mendes Guimarães - ME: Carta Convite MS/CS 530-
S06633 . Objeto: Os serviços de atendimento através do posto Cemig 
Fácil de Atendimento – PCFA na cidade Crisólita: 60 meses . valor: 
R$54 .190,80 . Ass .: 01/11/2013 . Homologada em: 01/11/2013 .

RC/SR Ct 4570014806/530 Partes: Cemig Distribuição S .A . x Smart 
Celular Comércio e Serviços Ltda: Carta Convite MS/CS 530-S06823 . 
Objeto: Os serviços de atendimento através do posto Cemig Fácil 
de Atendimento – PCFA na cidade Rio Piracicaba: 60 meses . valor: 
R$52 .957,20 . Ass .: 16/12/2013 . Homologada em: 16/12/2013 .

 ADENDO
Pregão Eletrônico MS/CS 530-H07124 . Objeto: Construção das Linhas 
de Distribuição: Lote 1 - Jequitinhonha e Pedra Azul; Lote 2 - Jequi-
tinhonha, Felisburgo e Rio do Prado, conforme Especificação Técnica 
SA-20950780-20950874-20952333 . Adendo 01 . Alteração da data da 
realização da sessão pública para às 10h00min do dia 26/03/2014 - 
Envio de proposta através do site www .cemig .com .br até 09h45min do 
mesmo dia, Adendo disponível no site www .cemig .com .br - Portal Ele-
trônico de Compras da CEMiG-PEC .
ADiTivO
RC/SR – Cemig Distribuição S .A . x isaias José de Oliveira . Objeto: 
prorrogação e reajuste do contrato 4570012753 . Prazo de 30 meses para 
60 meses . valor de R$24 .261,60 para R$52 .531,48 . Ass .: 20/11/2013  .
RC/SR – Cemig Distribuição S .A . x Drogaria e Perfumaria Santa Pau-
lina . Objeto: prorrogação e reajuste do contrato 4570013147 . Prazo de 
30 meses para 60 meses . valor de R$12 .295,80 para R$26 .595,87 . Ass .: 
03/02/2014 .
RC/SR – Cemig Distribuição S .A . x Casa do Agricultor de Jequeri 
Ltda . . Objeto: prorrogação e reajuste do contrato 4570012946 . Prazo 
de 30 meses para 60 meses . valor de R$27 .000,00 para R$58 .460,76 . 
Ass .: 20/11/2013 .
RC/SR – Cemig Distribuição S .A . x Comercial Burgarelli Ltda . . 
Objeto: prorrogação e reajuste do contrato 4570013060 . Prazo de 30 
meses para 60 meses . valor de R$14 .425,50 para R$31 .202,48 . Ass .: 
03/02/2014 .
RC/SR- Partes: Cemig Distribuição S .A . x Felipe Benica Caus - ME . - 
ME . Objeto: Prorrogação do prazo de vigência ao contrato 4570012815 . 
Prazo: de 30 meses, para 60 meses . valor: de: R$28 .203,00, para: 
R$58 .506,60 . Ass .: 10/12/2013 .

26 cm -18 533114 - 1

InSTITUTo de deSenvolvImenTo 
InTeGrado de mInaS GeraIS

ADiTivO CONTRATUAL
Espécie: Terceiro Aditivo ao Contrato INDI/DPR/JR CT 007/11, fir-
mado em 06/07/2011, com TNL PCS S/A, CNPJ: 04 .164 .616/0001-59 . 
Número do aditivo: iNDi/DPR/JR/AD/003/14 . Objeto: alteração da 
parte contratada em razão de incorporação da pessoa jurídica TNL 
PCS SA pela pessoa jurídica Oi Móvel SA, com sede no Setor Comer-
cial Norte, Quadra 03, Bloco A, Ed . Estação Telefônica, Térreo, Parte 
2, Brasília, de modo que, no instrumento contratual, onde se lê TNL 
PCS SA passa-se a ler Oi Móvel SA, ficando integralmente ratifica-
das neste ato todas as demais cláusulas, itens e subitens do Contrato e 
dos termos aditivos, não expressamente alterados por este termo adi-
tivo . Fundamento Legal: art . 78, inciso vi, da Lei 8 .666/93 c/c Cláu-
sula 11, item 3, do Contrato e PRD nº 19/2014 . valor: sem alteração 
de valor, permanecendo o fixado quando do segundo termo aditivo: 
R$84 .997,68 (oitenta e quatro mil novecentos e noventa e sete reais e 
sessenta e oito centavos) . Cobertura orçamentária: 422-405 . Signatá-
rios: pelo iNDi, Monica Neves Cordeiro e Gilberto Moura vale Filho; 
pela Contratada, Cristiano veloso Souza Mendes, gerente de vendas, 
CPF 037 .204 .176-03 e Hilder vinicius Goeking, executivo de negó-
cios, CPF 054 .179 .076-50 .

5 cm -18 533017 - 1

JUnTa comercIal do eSTado 
de mInaS GeraIS

 PROCESSO Nº 01/2014-DL
 Caracterizada a Dispensa de Licitação e com fulcro no artigo 24, inciso 
iv, da Lei nº 8 .666 de 21 de junho de 1 .993, Pareceres n°s 14/2014 e 
22/2014, ambos da Procuradoria da JUCEMG, datados de 06/02/2014 e 
25/02/2014, respectivamente, e, Nota Técnica n° 2250 .0697 .14 do Pro-
cesso de Auditoria n° 2250 .225 .07 .1237 .13 da Auditoria Seccional da 
JUCEMG datada de 17/03/2014, e seus respectivos documentos inte-
grantes, fica esta Junta Comercial do Estado de Minas Gerais dispen-
sada do procedimento licitatório para contratar a prestação de serviços 
de limpeza de lajes e colocação de telas, incluindo retirada de pombos 
mortos, ninhos e ovos, limpeza dos detritos e fezes de pombos, além de 
vedação dos vão das calhas e telhado para evitar a entrada de aves no 
prédio do Escritório Regional de Uberaba, através da empresa Angra 
System & Service Ltda-ME . Belo Horizonte, 17 de março de 2014 . 
João Bosco Torres - vice-Presidente no Exercício da Presidência .

4 cm -18 532848 - 1

SecreTarIa de eSTado de 
deSenvolvImenTo reGIonal, PolíTIca 

Urbana e GeSTão meTroPolITana

EDiTAL DE LiCiTAÇÃO

Modalidade: CONCORRÊNCiA Nº . 02/2013 – SEDRU

Tipo: MELHOR TÉCNiCA E MENOR vALOR POR TONELADA A 
SER PAGO PELO PODER CONCEDENTE PARA A ExECUÇÃO 
DO OBJETO DO PRESENTE EDiTAL

O Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da Região Metropo-
litana de Belo Horizonte, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art . 3º da Resolução SEGEM N° 02, de 18 de setembro de 2013, 
publicada no dia 24 de setembro de 2013, nos termos da Lei Federal 
nº . 8 .666/93, com fundamento no relatório apresentado pela Comissão 
Especial de Licitação e manifestação da Procuradoria Jurídica da Agên-
cia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
juntados aos autos, ADJUDiCA e HOMOLOGA, para os devidos efei-
tos jurídico-legais, o resultado da Concorrência Nº . 02/2013 – SEDRU, 
relativa à Parceria Público-Privada que tem por objeto a exploração, 
mediante Concessão Administrativa, dos serviços de Transbordo, Tra-
tamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos nos Municí-
pios Convenentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Colar 
Metropolitano, em conformidade com a Lei Federal nº 11 .079/2004 e 

Lei Estadual nº 14 .868/2003, Processo n .º 1461965000002/2013, con-
forme descrição, características, prazos e demais obrigações e informa-
ções constantes no edital e anexos, que dele fazem parte .
 Licitante vencedor: Consórcio Metropolitano de Tratamento de Resí-
duos – CMTR, no valor de R$ 1 .198 .753 .298,46 (um bilhão, cento e 
noventa e oito milhões, setecentos e cinquenta e três mil, duzentos e 
noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), relativo ao lote 01 da 
licitação, e de R$ 1 .242 .424 .113,03 (um bilhão, duzentos e quarenta 
e dois milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e treze reais 
e três centavos), relativo ao lote 02 da licitação, totalizando um valor 
de R$ 2 .441 .177 .411,49 (dois bilhões, quatrocentos e quarenta e um 
milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e quarenta 
e nove centavos) .

Belo Horizonte, 18 de março de 2014 .

Gustavo Horta Palhares
Diretor-Geral da Agência de Desenvolvimento da RMBH 

9 cm -18 533147 - 1

comPanHIa de HabITação do 
eSTado de mInaS GeraIS

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB 
MiNAS – CNPJ: 17 .161 .837/0001-15 – AviSO AOS ACiONiSTAS - 
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, 
em nossa sede social, na Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves, Rodovia Pref . Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra verde - Edi-
fício Gerais, 14º andar, os documentos a que se refere o artigo 133, da 
Lei n.º 6.404, de 15.12.76, relativos ao exercício findo em 31.12.2013. 
Belo Horizonte, 18 de março de 2014 . (as) Octacílio Machado Júnior – 
Presidente do Conselho de Administração .

2 cm -18 532535 - 1

 CLASSiFiCAÇÃO FiNAL – CH 002/2013
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB 
MINAS, informa que a única proponente classificada no Chamamento 
Público CH 002/2013 (unidades habitacionais em Cons . Lafaiete/MG) 
– Socienge Construções Ltda, recebeu 850 pontos como valor de ava-
liação . Proposta: valor da unidade habitacional = R$59 .992,00 – valor 
do empreendimento = R$89 .987 .992,76 . O processo será remetido ao 
Agente Financeiro, de acordo com dispositivos do edital . Outras infor-
mações 31 3915-1505 .

3 cm -18 532856 - 1
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB 
MiNAS – CNPJ: 17 .161 .837/0001-15 – Extratos: 1 – Termo de Cessão 
de Uso de imóvel, datado de 27 .12 .2013, celebrado com o Município 
de Belo Horizonte . Objeto: uso do imóvel constituído pelo lote 02, da 
quadra 08, localizado em Belo Horizonte, com área total de 17 .866,10 
m², de propriedade da Cohab Minas, conforme matrícula nº 48 .987 do 
6º Ofício do Registro de imóveis de Belo Horizonte . Prazo: 5 anos . 2 – 
Termo de Cessão de Uso de imóvel, datado de 27 .12 .2013, celebrado 
com o Município de Belo Horizonte . Objeto: uso do imóvel consti-
tuído pelo lote 01 do quarteirão 42 do CH Campo Alegre, com área 
total de 1 .871,76 m², Município de Belo Horizonte, de propriedade da 
Cohab Minas, conforme matrícula nº 102 .595 do Cartório do 5º Ofício 
do Registro de imóveis de Belo Horizonte . Prazo: 5 anos . 3 – Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada GAC nº 4923-00-13, datado 
de 10 .02 .2014, celebrado com a Construtora OCS Ltda . Objeto: incluir 
no valor global o importe de R$2 .000,56, referente à adaptação de uma 
unidade habitacional para atendimento a portadores de necessidades 
especiais, bem como prorrogar por 90 dias o prazo para conclusão das 
obras do CH Bairro Campestre, no Município de Senhora dos Remé-
dios . 4 – Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada GAC nº 
4847-00-13, datado de 10 .02 .2014, celebrado com a CG Engenharia 
Ltda . Objeto: prorrogar por 120 dias o prazo para conclusão das obras 
do CH Sebastião Rodrigues de Almeida ii, no Município de Pintópo-
lis . 5 – Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada GAC nº 
4927-00-13, datado de 18 .03 .2014, celebrado com a FM Engenharia 
Ltda . Objeto: incluir no valor global o importe de R$48 .414,00, refe-
rente à adaptação de duas unidades habitacionais para atendimento a 
portadores de necessidades especiais e acréscimo no orçamento devido 
a alteração no projeto do CH Monte Formoso, no Município de Monte 
Formoso .

7 cm -18 532849 - 1

comPanHIa de SaneamenTo do 
eSTado de mInaS GeraIS

COMPANHiA DE SANEAMENTO DE MiNAS GERAiS
AviSO DE LiCiTAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNiCO SPAL nº 05 .2014/0112 - PEM .
Objeto: Tubos em Concreto . Dia da Licitação: 03 de Abril de 2014 às 
14:15 horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo 
Horizonte . Edital disponível em: 21/03/2014 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNiCO SPAL nº 05 .2014/0110 - PEM .
Objeto: Mangueira Flexível . Dia da Licitação: 03 de Abril de 2014 às 
08:45 horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo 
Horizonte . Edital disponível em: 21/03/2014 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNiCO SPAL nº 05 .2014/0109 - PEM .
Objeto: Copos Plásticos de 50 e 200 ml . Dia da Licitação: 02 de Abril de 
2014 às 14:45 horas . Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio 
- Belo Horizonte . Edital disponível em: 20/03/2014 . Mais informações: 
www .copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
Tomada de Preços Nº DvLi .0920140044

Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e ser-
viços de implantação de sistema de controle de odor pra a Estação de 
Tratamento de Esgoto - ETE vale do Sereno, no município de Nova 
Lima / MG . Dia: 8/4/2014 às 10:15 horas - Local: Rua Carangola, 606 - 
Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG . Mais informações 
e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através de 
download no endereço: www .copasa .com .br (link: licitações e com-
pras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 19/3/2014 .

JULGAMENTO
Concorrência Nº DvLi .1020140006

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de implantação de redes coletoras de esgoto, com diâmetro 
menor que 400 mm e ligações prediais, para atendimento ao cresci-
mento vegetativo da cidade de Taiobeiras/MG . vencedora: CONSTRU-
TORA SALiNAS LTDA . valor: R$1 .127 .219,09 .

A DiRETORiA
10 cm -18 533076 - 1

emPreSa de aSSISTêncIa TécnIca 
e exTenSão rUral do eSTado de 

mInaS GeraIS - emaTer

RATiFiCAÇÃO iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃO
Processo EMATER MG nº 193/2013. Ratifico o ato de reconhecimento 
de inexigibilidade de Licitação nº 01/2014, nos termos do Parecer Jurí-
dico, à luz do artigo 25,caput, da Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho 
de 1993, objetivando a contratação de licenciamento para operação do 
sistema de folha de pagamento e dos módulos de gestão de recursos 
humanos da EMATER MG, no valor total estimado de R$ 262 .133,07, 
orçamentários nº 3041 20 122 701 2002 0001 3390 39 27 74 1 0 . Belo 
Horizonte, 17 de março de 2014 . Presidente da EMATER MG .

3 cm -18 532886 - 1

InSTITUTo mIneIro de aGroPecUárIa

AviSO DE LiCiTAÇÃO
Processo 2371036 000020 2014 . Pregão Eletrônico . Objeto: Suprimen-
tos para laboratório . Abertura dia 31 .03 .14, às 09h . O Edital poderá 
ser obtido no endereço eletrônico: www .compras .mg .gov .br . informa-
ções pelo telefone 31 3915-8635 . Belo Horizonte, 18 de março de 2014 . 
Comissão Permanente de Licitação .

2 cm -18 532551 - 1

SecreTarIa de eSTado de 
TranSPorTeS e obraS PúblIcaS

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Transferência Gratuita de 
Bens nº 078/13; Partes: SETOP e o Município de Serranópolis de Minas; 
prorrogar vigência; Assinatura: 14/03/2014; vigência: 28/05/2014 .

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Termo de Transferência Gratuita de 
Bens nº 160/12; Partes: SETOP e o Município de Sabará; prorrogar 
vigência; Assinatura: 13/03/2014; vigência: 16/09/2014 .

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Termo de Transferência Gratuita de 
Bens nº 257/12; Partes: SETOP e o Município de João Pinheiro; prorro-
gar vigência; Assinatura: 14/03/2014; vigência: 04/07/2014 .

3 cm -18 533084 - 1

deParTamenTo de eSTradaS de 
rodaGem de mInaS GeraIS

 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DE MiNAS GERAiS – DER/MG - CONCORRÊNCiA EDiTAL Nº 
123/13 - Processo nº 0144763-2300/2013-0 . - JULGAMENTO DE 
RECURSO - O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais DER/MG, no uso de suas atribuições 
e acolhendo o relatório da Comissão Permanente de Licitação, acos-
tado ao processo em epígrafe, resolve NEGAR provimento ao recurso 
interposto por ENGESOLO ENGENHARiA LTDA ., na fase de Pro-
postas Técnicas mantendo inalteradas as notas das referidas licitantes, 
a saber: ENGESOLO ENGENHARiA LTDA . em 93,120 (noventa e 
três virgula cento e vinte) e ENGEMASTER ENGENHARiA LTDA . 
em 94,560 (noventa e quatro vírgula quinhentos e sessenta)Publique-se . 
Diretoria Geral, 17 de março de 2014 . Diante disso, a Presidente da 
CPL torna publico que a reunião de abertura das propostas de preços, 
referente à licitação em epigrafe, será realizada no dia 21/03/14 ás 10h, 
à Av . dos Andradas, l .l20, sala 1 .003, nesta capital, convocando, assim, 
todos os interessados em participar da referida reunião .

4 cm -18 533053 - 1

deParTamenTo de obraS PúblIcaS 
do eSTado de mInaS GeraIS

 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLiCAS DO ESTADO DE 
MiNAS GERAiS – DEOP-MG -Resumo N° 036/2014 - Atos assinados 
pelo Diretor Geral em:
 ERRATA: PARTES: DEOP-MG e CATALUNHA Engenharia Ltda; 
Na publicação do dia 08/03/ 2014, pág .143 do Jornal Minas Gerais, 
Resumo 031/2014, acrescenta-se ao TERMO DE ADiTAMENTO 003 
do CONTRATO N° 088/2013 a CLáUSULA SEGUNDA – PRAZO, 
ficando prorrogado o prazo de execução da obra de 31/03/2014 para 
30/04/2014, bem como de vigência do contrato para 26/03/2015 para 
25/04/2015 .
 13/03/2014: PARTES: DEOP-MG e ENGESOLO Engenharia Ltda; 
instrumento: Contrato n° 020/ 2014; Objeto: Prestação de Serviços 
Técnicos de Consultoria na análise e adequação de projetos de enge-
nharia, gerenciamento e supervisão de obras e suporte administrativo, 
técnico e jurídico em procedimentos expropriatórios para implanta-
ção das obras de complementação do empreendimento denominado 
“Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas”, no tre-
cho entre o viaduto do Barreiro e a Av . Presidente Castelo Branco, nos 
municípios de Belo Horizonte e Contagem, no Estado de Minas Gerais; 
valor: R$572 .419,48; vigência: 690 dias; DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TáRiA: As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à 
conta da dotação orçamentária: 1301 .26 .451 .132 .1343 .0001 . 449051 .0 
– Fontes 24 .1 e 25 .1, recursos conveniados com o DEOP-MG - Depar-
tamento de Obras de Minas Gerais e figurando como agente financiador 
a Caixa Econômica Federal .

6 cm -18 533051 - 1

advocacIa-Geral do eSTado

 ADvOCACiA-GERAL DO ESTADO
 Extrato do Contrato Nº 1080-30 .26-15 .00-2014-15
 Dispensa de Licitação n° 01/2014 .
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e o Posto 
Oásis Passos Ltda . Objeto: Fornecimento de combustíveis e pro-
dutos derivados de petróleo, com entrega parcelada, mediante con-
trato, para atendimento a frota da Advocacia-Geral do Estado em 
Passos/MG . valor global: R$ 9 .365,00 . vigência de 6 (seis) meses, 
a partir da data da publicação de seu extrato no DOEMG . Dotações 
Orçamentárias: 1081 .03 .122 .701 .2002 .0001 .339030-26 .10 .1 .0 . e 
1081 .03 .092 .711 .4259 .0001 .339030-26 .10 .1 .0 .
Belo Horizonte, 18/03/2014 .

3 cm -18 532929 - 1

PolícIa mIlITar do eSTado 
de mInaS GeraIS

PoLÍcIA MILItAR/MG -Pregão Eletrônico 02/2014 . O Ten Cel PM 
Comandante e Ordenador de despesas do 53º BPM, torna público a 
abertura de procedimento licitatório visando a contratação de empresas 
para prestação de serviços de revisão, manutenção preventiva e cor-
retiva de veículos e fornecimento de peças e acessórios genuínos, das 
categorias leve, médio e pesada das linhas Fiat, GM/Chevrolet, Mitsu-
bish, volkswagen, Ford e Mercedes Benz, para as viaturas da frota do 
53º BPM, através de fornecimento parcelado e de acordo com a dispo-
nibilidade orçamentária . A integra do Edital poderá ser obtido na sede 

do 53º BPM, localizada na Av . Santos Dumont, 743, Bairro Aeroporto, 
Araguari/MG, nos dias úteis, em horário comercial ou através do site: 
www .compras .mg .gov .br, plataforma que ocorrerá sessão do pregão 
eletrônico no dia 31 de março de 2014, às 09h00

3 cm -18 532620 - 1
 PMMG–19º BPM . Pregão Eletrônico nº 005/2014 – Processo nº 
004/2014 . Objeto: Aquisição de Gasolina comum, Óleo Diesel comum 
e Óleo Diesel S10 para abastecimento das viaturas da PMMG, lota-
das na 24ª CiA PM iND em Nanuque/MG e 4º PEL 24ª CiA PM iND 
em Carlos Chagas/MG, conforme Termo de Referência, constante do 
Anexo i do Edital, para o exercício 2014 . Propostas: envio ao Portal de 
Compras/MG, entre 08:30 horas de 20/03/2014 até às 08:30 horas de 
03/04/2014 . Abertura das propostas: 03/04/2014 às 09:00 horas . Aber-
tura da sessão: 03/04/2014 às 09:30 horas . www .compras .mg .gov .br .

2 cm -18 532552 - 1
PMMG – 15ª Cia PM ind MAT . Pregão Eletrônico 12/2013; Objeto: 
aquisição peças originais para viaturas das linhas Fiat, Ford, GM/
Chevrolet, Mitsubishi e Honda, conforme Edital . Propostas: envio ao 
Portal de Compras/MG, entre 08:30h de 19/03/2014 até às 08:30h de 
01/04/2014 . www .compras .mg .gov .br e https://www .policiamilitar .gov .
br/portal-pm/licitacao .action .

2 cm -18 532625 - 1
PMMG – GATE x WMS Distribuidora de Peças e Serviços . Objeto: 
Fornecimento de peças originais e/ou genuínas para veículos das 
linhas GM/Chevrolet e de Motocicletas Honda . Contrato 16 .994/2014 . 
vigência 18/03/2014 a 31/07/2014 . valor: R$23 .500,00 . GATE x 
Mactress-Comércio de Peças LTDA – ME . Objeto: Fornecimento de 
peças originais e/ou genuínas para veículos da linha FORD . Contrato 
16 .995/2014 . vigência 18/03/2014 a 31/07/2014 . valor: R$15 .000,00 . 
GATE x Minas Auto Service Centro Automotivo LTDA - ME . Objeto: 
Fornecimento de peças originais e/ou genuínas para veículos da linha 
RENAULT . Contrato 16 .996/2014 . vigência 18/03/2014 a 31/07/2014 . 
valor: R$3 .000,00 . GATE x Heloisa Flávia Freitas Malta Silva - ME . 
Objeto: Fornecimento de peças originais e/ou genuínas para veículos 
da linha MiTSUBiSHi . Contrato 16 .997/2014 . vigência 18/03/2014 a 
31/07/2014 . valor: R$8 .000,00 .

3 cm -18 532669 - 1
PMMG – Btl RpAer . Pregão Eletrônico; Objeto: Serviços de conser-
vação e limpeza para o Btl RpAer, conforme Edital 03/2014 Propos-
tas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 09h de 20/03/2014 até 
09h15min de 01/04/2014 . A abertura da sessão será às 09h30min do dia 
01/04/2014 . PMMG – Btl RpAer . Sítio: www .compras .mg .gov .br

1 cm -18 532796 - 1
 PMMG-CAA-8 x Galileia Petróleo e Derivados Ltda .Contrato 
16 .984/14 . Objeto: Fornecimento combustível para fração de Galileia . 
vigência: 19/03/2014 a 31/12/2014 . valor R$ 22 .215,00 .
 PMMG-CAA-8 x Posto Novo Milênio Ltda-EPP .Contrato 16 .985/14 . 
Objeto: Fornecimento combustível para fração de Guanhães . vigência: 
19/03/2014 a 31/12/2014 . valor R$ 84 .780,00 .

2 cm -18 532815 - 1
POLÍCiA MiLiTAR – DiRETORiA DE FiNANÇAS

CONvÊNiO BACEN/DESEG 20123/2014 . CONCEDENTE: Banco 
Central do Brasil . CONvENENTE: Polícia Militar de Minas Gerais . 
OBJETO: Cooperação mútua entre os partícipes para a execução de ati-
vidades de proteção de pessoas, bens, serviços e instalações do Banco 
Central do Brasil em Belo Horizonte/MG, notadamente nas ações de 
policiamento ostensivo visando garantir a segurança de numerários 
movimentados pelo Concedente, bem como durante o embarque e 
desembarque aéreo e terrestre de numerário; varreduras no edifício-
sede do Concedente em caso de ameaças de bombas e respaldo poli-
cial para situações consideradas de risco, para fins de medidas de 
segurança preventivas ou corretivas naquele local, conforme Plano 
de Trabalho apresentado pela PMMG e aprovado pelo Concedente . 
vALOR: R$3 .665 .687,55 . viGÊNCiA: 28/02/2019 . ASSiNATURA: 
27/02/2014 .

4 cm -18 532825 - 1
Convocação para apresentação de proposta de compra de bens em alie-
nação - Segunda chamada - O Ordenador de Despesas do 17º BPM, 
torna público que receberá proposta para venda de 5 (cinco) Lotes 
sendo: Lote 01 (sucatas de móveis em geral) . Lotes 02 (Sucatas de 
maquinas, motores,aparelhos e equipamentos em geral) Lote 03 ( Sucata 
de maquinas e motores, aparelhos e equipamentos médicos e odonto-
lógicos) Lote 04 ( Sucata de maquinas, motores, aparelhos e equipa-
mentos de informática) Lote 05 ( Restos de madeira, plastico, couro, 
fibra e metal em geral). Lote 06 (Materiais da 9ª Cia Mat. Sucatas )Os 
lotes estarão disponíveis para visitação nos dias 26 e 27 de março de 
2014, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min, e dia 
28 de março das 08h30min às 12h00min . Poderão apresentar propos-
tas pessoas físicas apresentando CPF ou Jurídica apresentando CNPJ . 
É vedada a participação se servidor público . Data de recebimento de 
propostas: 04 de Abril de 2014 (sexta feira ) Horário até as 10h00min . 
Local: Almoxarifado do 17º BPM, situado à Avenida Ubiratã Honório 
de Castro , 291, Santa Mônica Uberlândia-MG - Cópia Edital disponí-
vel no local de visitação dos Lotes .

4 cm -18 532814 - 1
 PMMG – CFarm x LOAS Atacadista Ltda . Pregão 02/2014, Contrato 
16 .897/2014 . Objeto: Fornecimento de dietas enterais para CFarm . 
vigência: 19/03/2014 a 31/12/2014 . valor: R$50 .000,00 .

1 cm -18 532869 - 1
 PMMG/26º BPM - Termo de Homologação Pregão – Processo de 
Compra nr 1253152 002 2014 . Lote 01 – Deserto; Lote 02 – Deserto; 
Lote 03 - valor R$ 80 .080,00 CNPJ 03 .986 .136/0001-00 Comercial 
Barão de Combustíveis Automotivos Ltda; Lote 04 – Deserto .

PMMG – 26º BPM x Comercial Barão de Combustíveis Automoti-
vos Ltda . Pregão Processo de Compra 1253152 002 2014 . Contrato nº 
05/2014 . Objeto: Fornecimento de gasolina automotiva para as viaturas 
da 57ª Cia/26º BPM Barão de Cocais/MG . valor: R$ 80 .080,00 . vigên-
cia: 18/03/2014 a 31/12/2014 .

3 cm -18 532883 - 1
PMMG - 38ºBPM x Prefeitura Municipal de Andrelândia/
MG . Convênio: 02/2014 .Objeto: estabelecimento de condições 
de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar 
o policiamento ostensivo e preservação da ordem pública . 
valor R$ 16 .800,00 . vigência: 01/03/2014 a 27/02/2015 .

1 cm -18 532904 - 1
PMMG – 22º BPM x Minas Tênis Clube; Convênio 04/2012; 1º Adi-
tivo . Objeto: fornecimento de material e serviços de apoio logístico .
vigência: 12/11/13 a 11/11/14 .

1 cm -18 532940 - 1
 PMMG-40º BPM Pregão Eletrônico; Objeto: Prestação de serviços 
de manutenção preventiva e corretiva (veiculos leves e médios), con-
forme edital . Proposta: envio ao Portal Compras/MG entre 21/03/2014, 
as 09:00 horas, e dia 02/03/2014, as 09:00 horas A abertura de sessão 
de pregão ocorrerá as 09:01 horas do dia 02/03/2014, no site: www .
compras .mg .gov .br

2 cm -18 532944 - 1
 Extrato do Contrato nº 16962/2014 de Serviço, entre PMMG-16º BPM 
x e o fornecedor CNPJ: 05 .220 .920/0001-39 - JAMES MOTO PECAS 
LTDA - ME, Pregão eletrônico 3/2014 . Objeto: Serviço de manu-
tenção preventiva e corretiva de motocicletas das marcas HONDA e 
YAMAHA, integrantes da frota, para o exercício de 2014 . valor total: 
R$ 93 .000,00 . vigência: 12 meses, de 17/03/2014 a 17/03/2015 .


