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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

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência Nº . 02/2013 – SEDRU 
torna público o resultado do julgamento das propostas técnica e comer-
cial, bem como o resultado da habilitação, em sede da Concorrência Nº . 
02/2013 – SEDRU, relativa à Parceria Público-Privada que tem por objeto 
a exploração, mediante Concessão Administrativa, dos serviços de Trans-
bordo, Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Urbanos nos 
Municípios 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, sendo declarado vencedor, a partir da Nota 
Final da Licitação obtida, bem como habilitado, o Consórcio Metropo-
litano de Tratamento de Resíduos – CMTR, conforme Ata da Sessão da 
Concorrência Nº 1461965000002/2013 .

Belo Horizonte, 14 de março de 2014 .

_________________________________________
Comissão Especial de Licitação

6 cm -14 531834 - 1

aGêncIa de deSenvolvImenTo da reGIão 
meTroPolITana do vale do aço
 AGÊNCIA DE DESENvOLvIMENTO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DO vALE DO AÇO – ARMvA

 Diretor Geral: Thales Rezende Coelho Alves
 Extrato do 1º Termo de Aditivo ao contrato nº03/2013. Partes: Agência 
de Desenvolvimento da ARMVA e empresa Exodos TurismoViagens e 
Intercâmbio Ltda Objeto: Prorrogação de vigência de contrato por mais 12 
meses e reajuste de taxa de administração. Data de assinatura do termo 10 
de março de 2014 . Signatários: a) Thales Rezende Coelho Alves b) virgí-
nia Paletta Camara Stephens . Ipatinga 13 de março de 2014 .

3 cm -14 531271 - 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 – Assembleia Geral Extraordinária – CON-
vOCAÇÃO - A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – 
COHAB MINAS convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária, a se realizar em sua sede na Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, Rodovia Pref . Américo Gianetti, s/nº, Edi-
fício Gerais, 14º andar, Bairro Serra Verde, em Belo Horizonte/MG, às 
11:00 horas do dia 26 de março de 2014, a fim de deliberarem sobre os 
seguintes assuntos: a) eleição de membro do Conselho de Administra-
ção; b) outros assuntos de interesse da Companhia . Belo Horizonte, 12 de 
março de 2014 . (as) Octacílio Machado Júnior - Presidente do Conselho 
de Administração .

4 cm -12 530334 - 1

comPanHIa de SaneamenTo do 
eSTado de mInaS GeraIS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
AvISO DE LICITAÇÃO

Tomada de Preços Nº DvLI .0920140041
Objeto: Elaboração de estudos de concepção de serviços de infraestrutura 
de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urbanos das 
localidades consorciadas no pólo de FORMIGA/MG, LOTE IV – C, pro-
grama PAC SANEAMENTO MCIDADES / CAIxA / SEDRU / COPASA 
– TC 0293.697-94 / 2009. Dia: 23/4/2014 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, gratuita-
mente, através de download no endereço: www .copasa .com .br (link: lici-
tações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 17/3/2014 .

AvISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços Nº DvLI .0920140042

Objeto: Elaboração de estudos de concepção de serviços de infraestru-
tura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urba-
nos das localidades consorciadas no pólo de DIVINÓPOLIS/MG, LOTE 
Iv – B, programa PAC SANEAMENTO MCIDADES / CAIxA / SEDRU 
/ COPASA – TC 0293.697-94 / 2009. Dia: 23/4/2014 às 09:30 horas - 
Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Hori-
zonte/MG . Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obti-
dos, gratuitamente, através de download no endereço: www .copasa .com .
br (link: licitações e compras/licitação de obras e serviços), a partir do 
dia 17/3/2014 .

AvISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços Nº DvLI .0920140043

Objeto: Elaboração de estudos de concepção de serviços de infraestru-
tura de sistemas integrados de destinação final de resíduos sólidos urba-
nos das localidades consorciadas no pólo de BOM DESPACHO/MG, 
LOTE Iv – A, programa PAC SANEAMENTO MCIDADES / CAIxA 
/ SEDRU / COPASA – TC 0293.697-94 / 2009. Dia: 23/4/2014 às 10:30 
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 compras/licitação de obras e serviços), a partir 
do dia 17/3/2014 .

AvISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preços Nº DvLI .0920140034

Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e ser-
viços de implantação do Sistema de Esgotamento da cidade de Estrela do 
Sul / MG. Dia: 08/04/2014 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, gratuita-
mente, através de download no endereço: www .copasa .com .br (link: licita-
ções e compras/licitação de obras e serviços), a partir do dia 17/03/2014 .

JULGAMENTO
Tomada de Preços Nº DvLI .0920140025

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e ser-
viços de energização de unidades do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Morada Nova de Minas / MG . vencedora: MARTINO ELETRICIDADE 
LTDA . valor: R$ 257 .995,01

COMUNICADO DE ABERTURA
DE PROPOSTA COMERCIAL

Tomada de Preços Nº DvLI .0920140027
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e ser-
viços de reabilitação e manutenção de unidades operacionais pertencentes 
ao Sistema de Abastecimento de água e Sistema de Esgotamento Sanitá-
rio da cidade de Três Corações/MG . Julgamento: Em sessão realizada no 
dia 14/03/2014 às 08:30 h. a Comissão de Licitações decidiu habilitar as 
empresas NORTEMINAS ENGENHARIA LTDA, NOvE ENGENHA-
RIA LTDA e CONSTRUTORA SALINAS LTDA para abertura de Pro-
posta Comercial (Preço). Pelo acima exposto convidamos V.Sas. para a 
Sessão de Abertura das Propostas Comerciais, das empresas habilitadas à 
realizar-se no dia 25 de março de 2014 às 10:15 horas, na sala de Licita-
ções à Rua Mar de Carangola, nº 606 - Térreo, Bairro Santo Antônio, Belo 
Horizonte, Minas Gerais .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO SPAL nº 05 .2014/0106 - PEM .
Objeto: Carvão vegetal Ativado . Dia da Licitação: 01 de Abril de 2014 
às 14:15 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo 
Horizonte . Edital disponível em: 19/03/2014 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SPAL nº 05 .2014/0104 - PPM .
Objeto: Equipamentos (Cloradores, Jar Test e Bomba Dosadora) para Tra-
tamento de Água. Dia da Licitação: 01 de Abril de 2014 às 09:00 horas. 

Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edi-
tal disponível em: 19/03/2014 . Mais informações: www .copasa .com .br 
(link: Licitações e Compras/Pregão) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO SPAL nº 05 .2014/0107 - PEM .
Objeto: Copos em Polipropileno . Dia da Licitação: 01 de Abril de 2014 
às 14:45 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo 
Horizonte . Edital disponível em: 19/03/2014 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO SPAL nº 05 .2014/0105 - PEM .
Objeto: Micropipeta e Dispensador/Dosador . Dia da Licitação: 01 de abril 
de 2014 às 08:45 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio 
- Belo Horizonte . Edital disponível em: 19/03/2014 . Mais informações: 
www .copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Pregão) .

RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRôNICO SPAL - nº 05 .2014/0056 – PEM
Objeto: MEDIDOR DE vAZÃO ULTRASSôNICO . Proposta vence-
dora: DIGITROL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ., no valor de R$ 
37 .500,00 .

A DIRETORIA
25 cm -14 531696 - 1

comPanHIa mIneIra de PromoçõeS
COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES – PROMINAS

CNPJ 17 .559 .790/0001-42
AvISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, à Rua Curitiba, 1.264, 
Centro, Belo Horizonte – MG, os documentos referidos ao art . 133 da Lei 
6.404/76, relativo ao exercício encerrado em dezembro de 2013.

Belo Horizonte, 12 de março de 2014 .
Tancredo Augusto Tolentino Neves - Presidente .

2 cm -13 530672 - 1

emPreSa de PeSqUISa aGroPecUárIa 
de mInaS GeraIS

Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais .

Termo Aditivo ao Instrumento Jurídico:
Nº. 001/2013 – 2º T.A - Partes: EPAMIG e EGL Editores Gráficos LTDA. 
Objeto: Prorrogar a vigência do termo original por mais 12 (doze) meses . 
Assinatura: 14/03/2014 . vigência: 04/01/2014 a 04/01/2015 . Assinam: (a)
Flávio Eustáquio ássimos Maroni - EPAMIG, (b)José Maria Afonso - 
EGL Editores Gráficos LTDA.

2 cm -14 531374 - 1

fUndação rUral mIneIra
 Fundação Rural Mineira-Ruralminas Extrato do 4º Termo Aditivo Con-
trato SIAD 464/2012 firmado pela RURALMINAS com a empresa PLA-
NEx S/A . Objeto:adequação valor global face redução de encargos 
com desconto nas parcelas pagas . valor global: R$ 9 .050 .356,74 . Data 
ass .:13/03/2014

1 cm -14 531710 - 1

InSTITUTo mIneIro de aGroPecUárIa
INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUáRIA - IMA

Extrato do Contrato nº 1661/14. Partes: IMA e o Auto Posto 
Campanha Ltda . Objeto: fornecimento de combustível . valor: 
R$4 .004,00 . Dotação orçamentaria: 2371 .20 .304 .217 .4547 .0001-
339030 fte 0 .10 .1; 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001-339030 
fte 0 .10 .1/0 .60 .1; 2371 .20 .304 .217 .4549 .0001-339030 fte 
0 .10 .1; 2371 .20 .304 .185 .4102 .0001-339030 fte 0 .10 .1; 
2371 .20 .304 .217 .4131 .0001-339030 fte 0 .10 .1 . Prazo: doze meses, a par-
tir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Contrato nº 1664/14. Partes: IMA e a Apec Veí-
culos S/A . Objeto: fornecimento de combustível . valor: 
R$3 .527,92 . Dotação orçamentaria: 2371 .20 .304 .217 .4131 .0001-
339030 fte 0 .60 .1; 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001-
339030 fte 0 .60 .1; 2371 .20 .304 .185 .4102 .0001-339030 
ftes0 .24 .1/0 .60 .1; 2371 .20 .304 .217 .4549 .0001-339030 fte 
0 .60 .1;2371 .20 .304 .217 .4547 .0001-339030 fte 0 .60 .1 . Prazo: doze meses, 
a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Contrato nº 1670/14. Partes: IMA e o Auto Posto 
Bello Ltda - EPP . Objeto: fornecimento de combustível . valor: 
R$6 .120,00 . Dotação orçamentaria: 2371 .20 .304 .217 .4131 .0001-
339030 fte 0 .60 .1; 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001-339030 
fte 0 .60 .1; 2371 .20 .304 .185 .4102 .0001-339030 ftes 
0 .24 .1/0 .60 .1; 2371 .20 .304 .217 .4549 .0001-339030 fte 0 .60 .1; 
2371 .20 .304 .217 .4547 .0001-339030 fte 0 .60 .1 . Prazo: doze meses, a par-
tir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1049/14. Partes: IMA e o município de Belmiro 
Braga . Objeto: defesa sanitária animal e vegetal . valor: R$1 .000,00 Dota-
ção orçamentaria: 3 .1 .90 .04 .2 .01 .00 .04 .122 .002 .2 .0004 . Prazo: quatro 
anos, a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1050/14. Partes: IMA e o Sindicato Rural de Bel-
miro Braga . Objeto: defesa sanitária animal e vegetal . Prazo: cinco anos, 
a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1057/14. Partes: IMA e o município de Andrelân-
dia . Objeto: defesa sanitária animal e vegetal . valor: R$ 24 .500,00 . Dota-
ção orçamentaria: 04 .122 .001 .2 .0012 .319011/33903044 .9052 . Prazo: 
quatro anos, a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1059/14. Partes: IMA e o Sindicato dos Produto-
res Rurais de Iturama . Objeto: defesa sanitária animal e vegetal . Prazo: 
cinco anos, a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1060/14. Partes: IMA e a Cooperativa Agropecuá-
ria de Araxá. Objeto: defesa sanitária animal e vegetal. Prazo: cinco anos, 
a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1051/14. Partes: IMA e o Sindicato dos Produ-
tores Rurais de Araxá. Objeto: defesa sanitária animal e vegetal. Prazo: 
cinco anos, a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1062/14. Partes: IMA e a Associação dos Ruralis-
tas do Alto do Paranaíba . Objeto: defesa sanitária animal e vegetal . Prazo: 
cinco anos, a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .
Extrato do Convênio nº 1063/14. Partes: IMA e o município de João Mon-
levade . Objeto: defesa sanitária animal e vegetal . valor: R$ 56 .769,00 . 
Dotação orçamentaria: 04.122.0401.2016-31901100 ficha 160/31901300 
ficha 161/31909400 ficha 162/33903900 ficha 166/339039 ficha 168 . 
Prazo: três anos, a partir da data da assinatura em 14 .03 .2014 .

12 cm -14 531380 - 1

SecreTarIa de eSTado de 
TranSPorTeS e obraS PúblIcaS

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Termo de Transferência Gratuita de Bens 
nº 012/12; Partes: SETOP e o Município de Candeias; prorrogar vigência; 
Assinatura: 06/03/2014; vigência: 12/09/2014 .

1 cm -14 531231 - 1

deParTamenTo de eSTradaS de 
rodaGem de mInaS GeraIS

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Cedente: Departamento de Estradas 
de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Cessionário: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE OLIvEIRA . Instrumento: Termo de Cessão de Uso de 
Bem Imóvel PRC-25.009/14. Objetos: I – 1.1 – Cessão de Uso gratuita, 
pelo Cedente ao Cessionário, um imóvel rural com área total de 78.953 
m² (antiga pedreira do DER/MG), situado na 16ª CRG - Oliveira/MG, 
na margem esquerda da Rodovia BR-494, Trecho CARMO DA MATA - 
OLIvEIRA, dentro do km 98, no município de Oliveira/MG, de acordo 
com os expedientes de fls. 01/17 e 21/31, e autorização do Diretor Geral 
do DER/MG, fl. 31, do Processo nº 153.497/13-3. 1.2 – O imóvel descrito 
no item anterior é destinado a construção de um pátio para o estaciona-
mento de veículos de grande porte . 1 .3 – O valor total do bem cedido é 
de R$ 1 .184 .295,00 (um milhão, cento e oitenta e quatro mil, duzentos 
e noventa e cinco reais), de acordo com Laudo de Avaliação, fl. 14. II - 
Responsabilidades da Cessionária discriminadas á fls. 34/35, do Processo 
acima referido . III - Prazo: 05 anos consecutivos .

4 cm -14 531738 - 1

deParTamenTo de obraS PúblIcaS 
do eSTado de mInaS GeraIS
0DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEOP-MG

LICITAÇÃO Nº CO .021/2014
O DEOP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão 
Permanente de Licitação, às 9h do dia 7/5/2014, no 7º andar do Prédio 
Minas, situado na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, 
Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, Bairro Serra verde, Licitação na 
modalidade Concorrência nº CO.021/2014, destinada à Reforma do Hos-
pital João xxIII e Ampliação do 2º Pavimento, no Município de Belo 
Horizonte/MG . Os projetos, a planilha de quantitativos e preço unitários e 
demais anexos poderão ser adquiridos ao preço de R$30,00, a partir do dia 
18/3/2014 até o dia 22/4/2014, mediante pagamento de DAE que poderá 
ser solicitado pelo e-maillicitacao@deop .mg .gov .br. O Edital estará à 
disposição dos interessados no sitewww .deop .mg .gov .br . Os envelopes 
contendo as Propostas e a Documentação deverão ser protocolados nos 
horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia 6/5/2014, na Gerência de 
Licitação do DEOP-MG, no endereço supra . CPL/DEOP-MG .

4 cm -14 531685 - 1

defenSorIa PúblIca do 
eSTado de mInaS GeraIS

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AvISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico - Processo de Compra nº 1441003 .000008/2014 . Bene-
ficiário: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Objeto: Contrata-
ção de Empresa Especializada para execução de serviços de limpeza total 
da fachada externa, incluindo vidros, esquadrias e concreto aparente do 
Edifício localizado na Rua Bernardo Guimarães, nº 2731, conforme espe-
cificações contidas no Anexo I do Edital. Sessão do Pregão: 27/03/2014 às 
10:00 horas no sitio eletrônico www .compras .mg .gov .br . Envio das Pro-
postas Comerciais: INÍCIO dia 17/03/2014, às 14:00 horas; e TÉRMINO 
dia 27/03/2014, às 09:30 horas. Edital disponível no mesmo sítio eletrô-
nico . Pregoeira: Maria Célia Andrade Camponez . Belo Horizonte, 14 de 
março de 2014 .

3 cm -14 531735 - 1

PolícIa mIlITar do eSTado 
de mInaS GeraIS

 PMMG–24ª CIA PM IND x Município de Nanuque/MG. Convênio 
004/2014 . Objeto: cooperação mútua mediante repasse de material, 
visando o aperfeiçoamento do policiamento ostensivo e a preservação da 
ordem pública no Município de Nanuque/MG . vigência: 02/01/2014 a 
31/12/2014 . valor total : R$ 72 .000,00 .

1 cm -14 531203 - 1
PMMG–Ajudância Geral . Aviso Pregão Eletrônico nº01/2014, processo 
1250021 03/2014; objeto: aquisição de Conjuntos de Medalhas Alferes 
Tiradentes completas; e conjuntos da medalha Mérito Intelectual, con-
forme edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, até 27/03/2014, 
às 08:39:59 horas. WWW.compras.mg.gov.br e HTTPS://www.policiami-
litar .gov .br/portal-pm/licitacao .action

2 cm -14 531188 - 1
 PMMG–24ª CIA PM IND x Município de Serra dos Aimorés/MG. Con-
vênio 02/2014 . Objeto: cooperação mútua mediante repasse de material, 
visando o aperfeiçoamento do policiamento ostensivo e a preservação 
da ordem pública no Município de Serra dos Aimorés/MG . vigência: 
02/01/2014 a 31/12/2014 . valor total : R$ 56 .304,00 .

1 cm -14 531201 - 1
POLÍCIA MILITAR – DIRETORIA DE FINANÇAS
TERMO DE DOAÇÃO . PARTES: Polícia Militar de Minas Gerais e 
MRV Engenharia e Participação S/A. OBJETO: Doação à PMMG, de pro-
jetos referentes ao campo Oficial de Treinamento para a Copa do Mundo 
FIFA 2014, Relatório de sondagem, Memorial descritivo, Planilha orça-
mentaria, pela empresa MRv . DONATáRIO: Marcio Martins Sant’ana, 
Cel PM, Comandante Geral da PMMG; DOADOR: Hudson Gonçalves 
Andrade, MRv .

2 cm -14 531414 - 1

PMMG – 26º BPM x Heloisa Flavia Freitas Malta Silva ME . Pregão 
01/2014 Processo de Compra 1253152 01 2014 . Contrato nº 03/2014 . 
Objeto: Fornecimento de peças linhas FORD, RENAULT e MITSU-
BISHI . valor: R$ 70 .000,00 . vigência: 14/03/2014 a 31/12/2014 .

1 cm -14 531319 - 1
PMMG – 11º BPM x Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá/MG; Con-
vênio n . 01/2014; Objeto: aperfeiçoar o policiamento e a preservação da 
ordem pública no município; vigência: 02/01/2014 a 31/12/2014; valor: 
R$ 29 .274,64 .

1 cm -14 531612 - 1

PMMG – CTT: Resumo do contrato 16 .975/2014 – CTT . Partes: PMMG 
x CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., Objeto: a locação de postes em via 
pública para instalação de vídeo monitoramento, no valor total de R$ 
154 .268,60 . vigência de 01/01/2014 até 31/12/2014 .

1 cm -14 531771 - 1

 PMMG-CAA-4 x Auto Posto Portal da Serra LTDA -Contrato 07/2014-
objeto fornecimento de combustível (Óleo diesel comum)-valor unitário 
R$ 2,50- valor Global R$ 25 .000,00-vigência: 14/03/2014 a 31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 x Auto Posto Moreira LTDA -Contrato 08/2014-objeto 
fornecimento de combustível (Óleo diesel S-10)-valor unitário R$ 2,63- 
valor Global R$ 210 .400,00-vigência: 14/03/2014 a 31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 x TLP Comércio de Combustíveis LTDA -Contrato 
09/2014-objeto fornecimento de combustíveis (Óleo diesel comum-valor 
unitário R$ 2,76)- (Gasolina comum – valor unitário R$2,54) valor Glo-
bal R$ 341 .200,00-vigência: 14/03/2014 a 31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 x Ridauto 2003 Auto Peças Eireli LTDA -Contrato 
10/2014-objeto serviços de manutenção com reposição de peças e aces-
sórios originais 1ª linha para veículos pesados (Mercedes Bens, cami-
nhão Puma, Micro ônibus volare) valor Global R$ 36 .663,98-vigência: 
14/03/2014 a 31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 x Ridauto 2003 Auto Peças Eireli LTDA -Contrato 
11/2014-objeto serviço técnico especializado de alinhamento, balance-
amento, regulagem de caster, montagem, desmontagem, e consertos de 
pneus . Fornecimento de baterias automotivas . valor Global R$ 93 .570,00-
vigência: 14/03/2014 a 31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 x águia Diesel LTDA -Contrato 12/2014-objeto forneci-
mento de peças, componentes e acessórios para veículos Volkswagem e 
FIAT . valor Global R$ 50 .390,00-vigência: 14/03/2014 a 31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 x Nova Geração Comércio de Autos LTDA -Contrato 
13/2014-objeto fornecimento de peças, componentes para veículos Che-
vrolet, Mitsubish e motos Yamaha . valor Global R$ 11 .696,44 -vigência: 
14/03/2014 a 31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 x Auto Center Ciuffo LTDA -Contrato 14/2014-objeto 
fornecimento de peças, componentes para veículos leves (FIAT, FORD, 
volkswagem, Chevrolet) veículos médios (Chevrolet, FIAT, Mitsubishi, 
Mercedes Benz) . valor Global R$ 112 .843,82 -vigência: 14/03/2014 a 
31/12/2014 .
PMMG-CAA-4 – Edital Alienação 01/2014 -objeto alienação de 03 lotes 
bens inservíveis de informática -visitação: 19 e 20 de março 2014 (08:30 
ás 18:00- com agendamento prévio) contato:(32) 3690-7992 – Data rece-
bimento propostas: 21/03/2014 ás 10:00 horas . 
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PolícIa cIvIl do eSTado de mInaS GeraIS
POLÍCIA CIvIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

 Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças .

Aviso de Licitação
A Diretora de Aquisições/SPGF/PCMG, torna público para conheci-
mento dos interessados, que serão realizados processos licitatórios, na 
modalidade de Pregão Eletrônico, nos dias e horários abaixo discrimi-
nados . Os Editais poderão ser obtidos através de solicitação por escrito 
à Diretoria de Aquisições (DA), situada no Prédio Minas(Cidade Admi-
nistrativa) Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº, 4º andar, Bairro Serra 
verde, em Belo Horizonte/MG, nas respectivas Delegacias Regionais ou 

pela Internet no site www .compras .mg .gov .br . Para acesso ao sistema ele-
trônico, os interessados deverão credenciar-se pelo mesmo site . Maiores 
informações através do telefone: (31) 3915-7132

Processo Objeto Data da Sessão 
de Pregão

 27/2014
Aquisição de combustíveis automo-
tores para abastecer as viaturas alo-
cadas na(s) Unidade(s) Policial(is) 
do Município de Monte Sião/MG .

27/03/2014 às 
09:30horas .

 91/2014
Aquisição de combustíveis automo-
tores para abastecer as viaturas alo-
cadas na(s) Unidade(s) Policial(is) 
do Município de Lavras /MG .

27/03/2014 às 
09:30horas .

 89/2014
Aquisição de combustíveis automo-
tores para abastecer as viaturas alo-
cadas na(s) Unidade(s) Policial(is) 
do Município de Papagaios /MG .

27/03/2014 às 
09:30horas .

Belo Horizonte, 14 de março de 2014 .
Carla Regina Barbosa

 Diretora de Aquisições

Aviso De Licitação
A Diretora de Aquisições /SPGF, torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizado processo licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico, para aquisição de material e/ou prestação de serviço, no dia e 
horário abaixo discriminados. O Edital poderá ser obtido pela Internet, no 
site: www .compras .mg .gov .br . Maiores informações através dos telefo-
nes: (31) 3915-7104/7164, a saber:

Processo Objeto Data da sessão

094/2014 Aquisição de papel higiênico, destinado 
à PCMG.

27/03/14
às

09:30 h

Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se 
pelo site www .compras .mg .gov .br, opção “Cadastro De Fornecedores”, 
conforme instruções nele contidas .

Belo Horizonte, 14 de março de 2014 .
Carla Regina Barbosa
Diretora de Aquisições
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corPo de bombeIroS mIlITar do 
eSTado de mInaS GeraIS

– 6º BBM – Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 140128200002/14 . 
O Ordenador de Despesas do 6º BBM torna público que estará recebendo 
propostas para serviço de manutenção e reparo de veículos leves, com 
reposição de peças, para viaturas do CBMMG, na área de atuação do 2º 
Pel BM / 2ª Cia BM / 6º BBM – Manhuaçu/MG, conforme especificações 
detalhadas no Anexo I, do Edital. A Sessão Pública deste pregão eletrô-
nico ocorrerá às 09:00h do dia 27mar14, no Portal de Compras do Estado. 
A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Seção de 
Licitação do 6º BBM, à R. São Paulo, nº1047, Centro, Governador Vala-
dares/MG, através do telefone (33) 3279-3600 e o edital no site: www .
compras .mg .gov .br . Governador valadares, 13mar14 . Silvane Givisiez, 
Ten Cel BM .
– BOA – Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 3238/2013 de Ser-
viço, firmado entre o Estado de Minas Gerais por meio do(a) CBMMG 
e o(s) fornecedor(es) 97 .481 .220/0001-16 - SETSYS - Serviços Gerais 
Eireli, Processo nº 1401608 000021/13, Pregão eletrônico . Objeto: Con-
servação e Limpeza para o BOA . Acréscimo no percentual de 9,31% . 
valor do acréscimo R$ 6 .576,80 . valor total: R$ 77 .176,80 . Dot Orç nº: 
1401 .06 .122 .701 .2002 .0001 .339037 . 01 .0 .53 .1; 1401 .06 .182 .294 .4273 .
0001 .339037 .01 .0 .60 .1; 1401 .06 . 182 .294 .4273 .0001 .339037 .01 .0 .53 .1 . 
Assinatura: 10jan14 . Sig: pela contratada Marcio Fernandes Lima de Oli-
veira, Diretor pela contratante Cláudio Roberto de Souza, Ten Cel BM .
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conTroladorIa-Geral do eSTado

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
Contrato nº 15210010012014

Partes: Controladoria-Geral do Estado e CS Brasil Transporte de Passa-
geiros e Serviços Ambientais Ltda . Objeto: prestação de serviço de loca-
ção de veículo de representação . valor global estimado: R$ 39 .574,08 
(trinta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e oito centavos) . 
Dotação orçamentária: 1521 .04 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .17 .10 .1 .0 . 
vigência: 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura . Data: 
14/03/2014 . Ass . Plínio Salgado .
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CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2012 - INF-1849

 Partes: Controladoria-Geral do Estado e Companhia de Tecnologia da 
Informação do Estado de Minas Gerais . Objeto: prorrogar a vigência por 
06 (seis) meses, a contar de 28/2/2014, e reajustar o valor do Contrato em 
5,2593% (cinco inteiros, dois mil quinhentos e noventa e três décimos de 
milésimos por cento), com base no indexador INPC, acumulado nos últi-
mos 12 (doze) meses . valor estimado: R$ 85 .117,14 (oitenta e cinco mil, 
cento e dezessete reais e quatorze centavos) . Dotação orçamentária nº 152
1 .04 .124 .263 .4135 .0001 .339039 .36 .10 .10 . Data da assinatura 27/2/2014 . 
Ass . Plínio Salgado .
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oUvIdorIa-Geral do eSTado

OUvIDORIA-GERAL DO ESTADO
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. OGE – 11.01-0027/2013 – 
Prestação de Serviços de Publicação de matérias de interesse dos Pode-
res do Estado .

Contratante: Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais – Contratada: 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – Objeto: Acréscimo de 25% 
(vinte e cinco por cento) no valor atualizado do Contrato, nos termos do 
inciso I, letra “b”, e §1º do artigo 65, da Lei Federal nº 8 .666/1993 . O 
valor deste Termo Aditivo é de R$ 11 .250,00 (onze mil, duzentos e cin-
quenta reais), passando o valor global do Contrato a ser de R$ 56 .250,00 
(cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais) . Dotação Orçamentária 
n .º: 1101 04 122 701 2002 0001 339139 39 10 1 0 . – Signatários: FáBIO 
CALDEIRA DE CASTRO SILvA – Ouvidor-Geral do Estado de Minas 
Gerais, ANTôNIO CARLOS TEIxEIRA NABACK – Representante da 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais.
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OUvIDORIA-GERAL DO ESTADO
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº. OGE – 11.01-0014/2012 – 
Contrato de aquisição de assinatura do Diário Oficial de Minas Gerais.

 Contratante: Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais – Contratada: 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – Objeto: a) Prorrogação do 
prazo de vigência do Contrato pelo período de 06 (seis) meses, a contar 
do dia 25 de março de 2014, em conformidade com a Cláusula Segunda 
do Contrato originário e nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal 
nº 8 .666/1993; b) A supressão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do Contrato, tendo em vista que o Caderno Completo do 
Jornal “Minas Gerais” não mais contempla a versão impressa do Caderno 
II – Diário da Justiça, sendo disponibilizada somente a versão digital na 
internet . Dotações Orçamentárias n .º: 1101 04 122 701 2002 0001 339139 
11 10 1 . O valor global do presente contrato é de R$ 108,00 (cento e oito 
reais) . vigência: 06 (seis) meses – Signatários: FáBIO CALDEIRA DE 
CASTRO SILvA – Ouvidor-Geral do Estado de Minas Gerais, e ANTô-
NIO CARLOS TEIXEIRA NABACK– Representante da Imprensa Ofi-
cial do Estado de Minas Gerais .
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