
 48 – sábado, 30 de novembro de 2019 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
1º tErMo ADItIvo Ao CoNtrAto Nº 

9217921/2019 DE PrEStAÇÃo DE SErvIÇoS . 
Partes: SEAPA e a empresa PEtroBrAS DIStrIBuIDorA S/A . 
objeto: reajustar o valor contratual em virtude do reequilíbrio dos 
preços contratados, conforme cláusula primeira . valor: r$ 76 .054,80 
(setenta e seis mil cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) . Data de 
assinatura: 29/11/2019 .

6 cm -29 1299184 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

ExtrAto Do tErCEIro tErMo ADItIvo 
CoNtrAto N° 9043489 –

objeto: Prestação de Serviços de Informática de Integração à rede IP 
Multisserviços e Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços . Adita 
os valores da Declaração de Participação assinada em 22 de outubro de 
2014, em virtude da alteração de capacidade dos acessos e ratifica as 
regras estabelecidas para a rede IP Multisserviços do Estado de Minas 
Gerais, conforme contrato nº PS-755/14 celebrado entre a ProDE-
MGE e Consórcio oI/ALGAr, – PrD/029/2014, representado pela 
empresa líder telemar Norte Leste S .A . valor: r$519 .944,28 . Dotações 
orçamentárias: 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .60 .1 e2371
 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .91 .1 . Assinam: thales Almeida 
Pereira Fernandes, pelo IMA e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir 
Lourenco dos Santos Freitas, pela ProDEMGE .

3 cm -29 1298887 - 1

ExtrAto Do QuArto tErMo ADItIvo 
CoNtrAto N° 9043428

objeto: Prestação de Serviços de Informática de Integração à rede IP 
Multisserviços e Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços . Adita 
os valores da Declaração de Participação assinada em 22 de outubro 
de 2014, em virtude da alteração de capacidade dos acessos e rati-
fica as regras estabelecidas para a Rede IP Multisserviços do Estado 
de Minas Gerais, conforme contrato nº PS-749/14 celebrado entre a 
ProDEMGE e Algar Multimídia S .A . valor: r$112 .004,28 . Dotações 
orçamentárias: 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .60 .1 e2371
 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .91 .1 . Assinam: thales Almeida 
Pereira Fernandes, pelo IMA e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir 
Lourenco dos Santos Freitas, pela ProDEMGE .

3 cm -29 1298892 - 1

ExtrAto Do SEGuNDo tErMo 
ADItIvo CoNtrAto N° 9043442

objeto: Prestação de Serviços de Informática de Integração à rede IP 
Multisserviços e Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços . Adita 
os valores da Declaração de Participação assinada em 22 de outubro 
de 2014, em virtude da alteração de capacidade dos acessos e ratifica 
as regras estabelecidas para a rede IP Multisserviços do Estado de 
Minas Gerais, conforme contrato nº PS-750/14 celebrado entre a Pro-
DEMGE e telemar Norte Leste S .A . valor: r$125 .315,52 . Dotações 
orçamentárias: 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .60 .1 e2371
 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .91 .1 . Assinam: thales Almeida 
Pereira Fernandes, pelo IMA e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir 
Lourenco dos Santos Freitas, pela ProDEMGE .

3 cm -29 1298875 - 1

ExtrAto Do tErCEIro tErMo ADItIvo 
CoNtrAto N° 9043594 –

objeto: Prestação de Serviços de Informática de Integração à rede 
IP Multisserviços e Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços . 
Adita os quantitativos e valores da Declaração de Participação assinada 
em 22 de outubro de 2014, em virtude da alteração de capacidade dos 
acessos e ratifica as regras estabelecidas para a Rede IP Multisserviços 
do Estado de Minas Gerais, conforme contrato nº PS747/14 celebrado 
entre a ProDEMGE e telemar Norte Leste S .A . valor: r$ 47 .523,36 . 
Dotações orçamentárias: 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .6
0 .1 e2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .91 .1 . Assinam: thales 
Almeida Pereira Fernandes, pelo IMA e rodrigo Antonio de Paiva e 
Ladimir Lourenco Dos Santos Freitas, pela ProDEMGE .

3 cm -29 1298863 - 1

ExtrAto Do SEGuNDo tErMo ADItIvo 
CoNtrAto N° 9043483 –

objeto: Prestação de Serviços de Informática de Integração à rede 
IP Multisserviços e Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços . 
Adita os quantitativos e valores da Declaração de Participação assinada 
em 22 de outubro de 2014, em virtude da alteração de capacidade dos 
acessos e ratifica as regras estabelecidas para a Rede IP Multisserviços 
do Estado de Minas Gerais, conforme contrato nº PS753/14 celebrado 
entre a ProDEMGE e a CLAro S/A . valor: r$34 .953,84 . Dotações 
orçamentárias: 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .60 .1 e2371
 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .91 .1 . Assinam: thales Almeida 
Pereira Fernandes, pelo IMA e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir 
Lourenco Dos Santos Freitas, pela ProDEMGE

3 cm -29 1298841 - 1

ExtrAto Do SEGuNDo tErMo 
ADItIvo CoNtrAto N° 9043455

– objeto: Prestação de Serviços de Informática de Integração à rede 
IP Multisserviços e Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços . 
Adita os valores da Declaração de Participação assinada em 22 de outu-
bro de 2014, em virtude da alteração de capacidade dos acessos e rati-
fica as regras estabelecidas para a Rede IP Multisserviços do Estado de 
Minas Gerais, conforme contrato nº PS-751/14 celebrado entre a Pro-
DEMGE e telemar Norte Leste S .A . valor: r$186 .151,20 . Dotações 
orçamentárias: 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .60 .1 e2371
 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .91 .1 . Assinam: thales Almeida 
Pereira Fernandes, pelo IMA e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir 
Lourenco dos Santos Freitas, pela ProDEMGE .

3 cm -29 1298867 - 1

ExtrAto Do tErCEIro tErMo ADItIvo 
CoNtrAto N° 9043462 – 

objeto: Prestação de Serviços de Informática de Integração à rede IP 
Multisserviços e Gestão de Contratos da rede IP Multisserviços . Adita 
os valores da Declaração de Participação assinada em 22 de outubro de 
2014, em virtude da alteração de capacidade dos acessos e ratifica as 
regras estabelecidas para a rede IP Multisserviços do Estado de Minas 
Gerais, conforme contrato nº PS-754/14 celebrado entre a ProDE-
MGE e Consórcio oI/ALGAr, – PrD/029/2014, representado pela 
empresa líder telemar Norte Leste S .A . valor: r$850 .043,76 . Dotações 
orçamentárias: 2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .60 .1 e2371
 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .05 .0 .91 .1 . Assinam: thales Almeida 
Pereira Fernandes, pelo IMA e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir 
Lourenco dos Santos Freitas, pela ProDEMGE .

3 cm -29 1298883 - 1

ExtrAto DE tErMo DE ACorDo 
DE CooPErAÇÃo tÉCNICA

Nº 663/2019
Partes: IMA e a PrEFEIturA MuNICIPAL DE PItANGuI objeto: 
Acordo de Cooperação para instalação do Escritório Seccional de Pitan-
gui, vinculado à Coordenadoria regional de Bom Despacho . Prazo: 60 
meses a partir da data de assinatura em 28-11-2019 .

Nº 664/2019
Partes: IMA e o MuNICIPIo DE SÃo roQuE DE MINAS objeto: 
Acordo de Cooperação para a instalação do Escritório Seccional de São 
roque de Minas . Prazo: 60 meses a partir da data de assinatura em 
28-11-2019 .

Nº 665/2019
Partes: IMA e a PrEFEIturA MuNICIPAL DE CoNGoNHAL . 
objeto: termo de Cooperação para instalação de um Posto de Aten-
dimento à comunidade . Prazo: 60 meses a partir da data de assinatura 
em 28-11-2019 .

ExtrAto tErMo ADItIvo
1º tErMo ADItIvo Ao ACorDo DE 
CooPErAÇÃo tÉCNICA Nº 094/2017 .

PArtES: IMA e a PrEFEIturA MuNICIPAL DE PIEDADE DE 
CArAtINGA objeto: troca de funcionário disponibilizado pelo Muni-
cípio, a partir da data de assinatura em 28/11/2019 .

6 cm -29 1299255 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

AvISo DE LICItAÇÃo
Processo Licitatório Nº 3051002000126/2019

Pregão eletrônico Nº 027/2019
objeto: ração e matéria prima para produção de ração para os campos 
experimentais da EPAMIG, conforme especificações e condições cons-
tantes do Edital . Abertura das propostas e sessão de lances ocorrerão 
no dia 12/12/2019 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)34895004 – 34895042 .

3 cm -29 1298825 - 1

ExtrAto DoS INStruMENtoS JurÍDICoS:
tErMo ADItIvo Ao INStruMENto JurÍDICo:

Nº . 339/2018- Contrato - Partes: EPAMIG e totvS S/A . objeto: Pror-
rogação da vigência do contrato por mais 12 meses e reajuste do valor. 
Assinatura: 28/11/2019.Vigência: 28/12/2019 a 27/12/2020. Valor: 
r$40 .199,04  .Assinam: (a) Leonardo Brumano Kalil- EPAMIG, (b) 
Flávio Costa de Azevedo e Ruy Rabelo Trevisan -. TOTVS.

2 cm -29 1298891 - 1

FuNDAÇÃo cLÓviS SALGADo - FcS
ExtrAto DE tErMo ADItIvo

1º termo Aditivo ao Contrato de uso nº .124/2019 . Entre a Fundação 
Clóvis Salgado/FCS e oliveira Medeiros Formaturas Cerimoniais e 
Eventos Ltda-EPP; objeto: Inclusão de diária, alteração de horário 
de desmontagem e alteração do valor do contrato, passando o mesmo 
para: r$ 65 .868,00; Signatários: Eliane Denise Parreiras oliveira/FCS 
e Lucio Flavio Medeiros .

ExtrAto DE tErMo DE CESSÃo
termo de Cessão de uso nº .272/2019 . Entre a Fundação Clóvis Sal-
gado/FCS e Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais; objeto: 
Cessão de uso gratuito da Serraria Souza Pinto; Vigência: 01 mês; Sig-
natários: Eliane Denise Parreiras oliveira/FCS e Carlos Eduardo Ama-
ral Pereira da Silva .

3 cm -29 1298893 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimÔNio HiStÓrico E ArtÍStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
ExtrAto DE ASSINAturA Do Iv tErMo ADItIvo 

Ao tErMo DE PArCErIA Nº 45/2017
A íntegra do termo Aditivo se encontra disponível em: http://www .
iepha.mg.gov.br/index.php/institucional/termos-de-parcerias#termo-
de-parceria-n-45-2017 .
Partícipes: INStItuto EStADuAL Do PAtrIMÔNIo HIStÓ-
rICo E ArtÍStICo – IEPHA/MG E A ASSoCIAÇÃo PrÓ CuL-
turA E ProMoÇÃo DAS ArtES – APPA . objeto do aditivo: Pror-
rogar a vigência do Termo de Parceria nº 45/2017 até 31/03/2020. Valor 
a ser repassado: Não haverá novo repasse financeiro, considerando a 
utilização do saldo remanescente no valor de R$312.667,92. Vigência: 
até 31/03/2020 . Assinatura: 28/11/2019 . Signatários: Michele Abreu 
Arroyo e Felipe Vieira Xavier.

3 cm -29 1299055 - 1

PrIMEIro tErMo ADItIvo Ao CoNtrAto Nº 9197411/2018 . 
IEPHA/MG e PoLEN CoNSuLtorIA, PAtrIMÔNIo E ProJE-
TOS LTDA. Objeto: prorrogação de vigência por mais 08 (oito) meses. 
valor: r$119 .920 .24 (cento e dezenove mil novecentos e vinte reais e 
vinte e quatro centavos) . Data: 28/11/2019 . Signatários: Michele Abreu 
Arroyo e Viviane Corrado de Andrade.

2 cm -29 1299211 - 1

FuNDAÇÃo tv miNAS - 
cuLturAL E EDucAtivA

CHAMAMENto PÚBLICo PAA FAMILIAr 
ProCESSo 2211002-33/2019

A FuNDAÇÃo tv MINAS realizará a Chamada Pública para cre-
denciamento de agricultores familiares, empreendedor familiar rural 
e organizações de agricultores familiares para o fornecimento de café 
arábica, em sessão pública a realizar-se dia 26/12/2019, às 10h00min, 
na rua tenente Brito Melo, 1090, Barro Preto Belo Horizonte/MG - 
CEP: 30180-074 . Edital disponível na Diretoria de Planejamento, Ges-
tão e Financas, no mesmo endereço, de 2ª a 6ª-feira, de 08 às 17 h, ou 
pelo sítio www .compras .mg .gov .br  . Mais informações através do tele-
fone (31) 32543439, e-mail isabella .conrado@redeminas .mg .gov .br

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2019 .
3 cm -29 1299144 - 1

ExtrAto 1º tErMo ADItIvo CoNtrAto 9197668/2018
Entre Fundação tv Minas Cultural e Educativa e tDS tECNoLo-
GIA E DESENvoL DE SoFtWArE LtDA, para prorrogação por 
12 meses, de 30/11/2019 a 29/11/2020, e reajuste de 3,43%. Valor: R$ 
8 .613,60 (oito mil, seiscentos e treze reais, e sessenta centavos) . Dota-
ção: 2211 .13 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .40 .03 .0 .10 .1 . Assinam: ronan 
Scoralick Abdo; Paulo Roberto Velloso. Belo Horizonte, 29/11/2019.

2 cm -29 1298872 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto EcoNÔmico

ExtrAto DE DoAÇÃo
termo de doação eletrônico N° 39/2019 – ProCESSo SEI N° 
1490 .01 .0005953/2019-15 – Partes: SEDE e o MuNICIPÍo DE FLo-
RESTAL–MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 
(um) reservatório metálico de água – capacidade de 20m³, no valor total 
de r$ 19 .012,04 . Assinam em 28/11/2019 . Superintendente de Planeja-
mento, Gestão e Finanças Fernando Henrique Guimarães rezende pelo 
doador e o Prefeito otoni Alves de oliveira Melo, pelo donatário .

2 cm -29 1298828 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

rESuLtADo DE JuLGAMENto

ProPoStAS AProvADAS PArA CoNtrAtAÇÃo
CHAMADA FAPEMIG 04/2019

trÍPLICE HÉLICE: INtErAÇÃo GovErNo-ICt-EMPrESA

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPE-
MIG, em cumprimento ao disposto no subitem 10 .1 da referida Cha-
mada, divulga o resultado final, após análise das propostas referente à 
Chamada 04/2019 – “trÍPLICE HÉLICE: INtErAÇÃo GovErNo 
– ICt – EMPrESA” . Foram apresentadas 11 propostas, sendo que 03 
foram indeferidas e as restantes, totalizando o número de 08, foram 
aprovadas . A relação completa das propostas aprovadas e não apro-
vadas encontra-se na homepage da FAPEMIG, no seguinte endereço: 
www .fapemig .br . o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) 
dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil após a data desta 
publicação, nos termos da Chamada . Belo Horizonte, 29 de novembro 
de 2019 . Ass .) Prof . Evaldo Ferreira vilela – Presidente da FAPEMIG .

4 cm -29 1299047 - 1

rESuLtADo DE JuLGAMENto

ProPoStAS AProvADAS PArA CoNtrAtAÇÃo
CHAMADA FAPEMIG 03/2019

ProGrAMA DE APoIo A INStALAÇÕES 
MuLtIuSuárIoS (FACILItIES)

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPE-
MIG, divulga o resultado final, após análise das propostas referente à 
Chamada 03/2019 – “Programa de Apoio a Instalações Multiusuários 
(Facilities)” . Foram apresentadas 60 propostas, sendo que 10 foram 
indeferidas, 7 não foram enquadradas à Chamada, 15 se encontram em 
prioridade 2 e as restantes, totalizando o número de 28, foram apro-
vadas . A relação completa das propostas aprovadas e não aprovadas, 
com as respectivas justificativas, encontra-se na homepage da FAPE-
MIG, no seguinte endereço: www .fapemig .br . o prazo para interposi-
ção de recurso é de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do primeiro 
dia após a data de publicação deste resultado no diário oficial “Minas 
Gerais”, nos termos da Chamada . Belo Horizonte, 29 de novembro de 
2019 . Ass . Prof . Evaldo Ferreira vilela – Presidente da FAPEMIG .

5 cm -29 1299058 - 1

ExtrAto DE tErMo DE outorGA
cra ; apq-04816-17 ; colapso das veredas no sertão mineiro: efeitos 
antrópicos locais e mudanças climáticas globais ; yule roberta ferreira 
nunes ; 2071 19 573 050 4105 0001 445042 1 10 1 ; início a partir da 
publicação ; duração 30 meses ; universidade estadual de montes claros 
; r$ 208 .813,50 ;

2 cm -29 1299078 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

AvISo DE LICItAÇÃo
o BDMG torna público que realizará, no dia 13 de dezembro de 2019, 
às 9h30, pregão eletrônico edital BDMG-29/2019, processo de com-
pras nº 5201014 000007/2019 no portal Compras MG, objetivando a 
contratação de STFC - Serviço Telefônico Fixo Comutado, na moda-
lidade LOCAL (fixo-fixo e fixo-móvel), LDN (fixo-fixo e fixo-móvel), 
LDI (fixo-fixo e fixo-móvel), prestação de serviços DDG (0800), com 
o fornecimento de 06 (seis) feixes E1 ISDN 2 Mbps, com uma faixa de 
numeração para 1000 (um mil) ramais, plano de numeração de 3219-
8000 a 8999 de ramais DDR, conforme demais especificações cons-
tantes neste edital e seus anexos. A sessão pública será realizada em 
ambiente virtual, na internet, no Portal de Compras MG, pelo endereço 
eletrônico www .compras .mg .gov .br  . Cópia do edital poderá ser obtida 
gratuitamente nos endereços https://www .bdmg .mg .gov .br/editais-li-
citacoes/ ou http://www .compras .mg .gov .br  . Informações: pregao@
bdmg .mg .gov .br .

LEILÃo ALIENAÇÃo FIDuCIárIA BDMG-021/2019
o BANCo DE DESENvoLvIMENto DE MINAS GErAIS S .A . - 
BDMG torna público que realizará leilão objetivando a venda de: Dois 
Lotes, em Patrocínio/MG, referentes as matriculas nº36 .538 e nº 36 .539 
serão leiloados CoNJuNtAMENtE, lotes nº962 e nº972, Quadra 02, 
setor 20, Face A, com área de 5 .400,00m² (cada) situado á rua Professor 
Hugo Machado da Silveira, Bairro Industrial- Patrocino/MG . Imóvel 
recebido em razão de ter constituído garantia de propriedade fiduciária 
em contrato inadimplido perante o BDMG . Em observância à legisla-
ção, o 1º leilão ocorrerá no dia 05/12/2019, ás 09:00hs . Fica desde já 
agendada a realização do 2º leilão no dia 19/12/2019, ás 09:00hs, para 
o caso de o imóvel não ser arrematado no 1º leilão . os interessados 
poderão participar por meio do envio de lances via internet, no site 
www.gpleiloes.com.br, e o direito de preferência poderá ser exercido 
no endereço Av . Nossa Senhora do Carmo, Nº 1 .650, lj 42, Carmo, BH/
MG, CEP: 30330-000, 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 complementares pelo e-mail operacio-
nal4@gpleiloes .com .br ou pelo telefone tel: (31) 3241-4164

INExIGIBILIDADE DE LICItAÇÃo
Contratante: BANCo DE DESENvoLvIMENto DE MINAS 
GErAIS S .A - BDMG . ordem de Serviço: 020/2019 . objeto: Apre-
sentação da peça teatral Sapato Bicolor . Contratada: JuLIANA rIBAS 
DE AGuIAr 04106976641 . CNPJ: 32 .296 .241/0001-16 . valor: 
r$1 .200,00 . Dotação orçamentária: 8179930073 – Programa Pró-
Equidade. Prazo de vigência: a partir da emissão da oS até 27/12/2019 . 
Data de emissão: 27/11/2019 . Fundamento legal: Artigo 30, caput da 
Lei Federal nº 13.303/2016. Ratificação: Presidente do BDMG, em 
25/11/2019 . Parecer: ADM .01726/2019/Ju .DA .

10 cm -29 1299192 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico DE miNAS GErAiS - coDEmiG

ExtrAto DE CoNtrAto
Extrato do Contrato nº 10855. Pregão eletrônico nº 05/19. Processo 
Interno n° 28/19 . Base Legal: Lei 13 .303/16 . Contratado: Faça Pro-
duções Ltda-EPP, CNPJ n° 00 .862 .596/0001-39 . objeto: Consultoria 
e assessoria para renovação do AvCB do Centro de Cultura Presidente 
Itamar Franco junto ao CBMMG. Vigência: 08 meses. Valor Global: R$ 
30 .000,00 (trinta mil reais) . Data da Assinatura: 29/11/19 .

2 cm -29 1299240 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

ExtrAto DE CoNtrAto
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 5320. Processo Interno 
nº 262/17 . Base Legal: Artigo 57, §1º, III da Lei 8 .666/93 . Con-
tratado: Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda, CNPJ n° 
59.527.788/0001-31. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 6 
meses . Data da Assinatura: 25/11/19 .

Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 5451. Processo Interno 
n° 535/16. Convenente: Departamento de Edificações e Estra-
das de rodagem do Estado de Minas Gerais - DEEr/MG CNPJ n° 
17 .309 .790/0001-94; Interveniente: Secretaria de Estado de Infraestru-
tura e Mobilidade - SANEINFrA . objeto: Aprovação de novo Plano 
de trabalho e Cronograma Físico/Financeiro com alteração do valor 
Total Estimado do Convênio para R$200.000,00 (Duzentos mil reais) 
e prorrogação do prazo de vigência por mais 1 ano. Base Legal: Lei 
Federal nº 8 .666/93 e Decreto Estadual nº 46319/13 . Data da Assina-
tura: 21/11/19 .

4 cm -29 1299237 - 1

comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHIA ENErGÉtICA DE MINAS GErAIS - CEMIG
CNPJ: 17 .155 .730/0001-64

SL/CM – GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL
ExtrAto DE CoNtrAto

Partes: Cemig x TWT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. Pre-
gão Eletrônico - SL/CM-G13500 - objeto: trocador de Calor - Prazo: 
06/03/2020 . valor: r$ 38 .204,55 . Data assinatura: 10/10/2019 - Homo-
logada em 10/10/2019 . Edital e demais informações disponíveis no site 
http://compras .cemig .com .br

2 cm -29 1299046 - 1

CoMPANHIA ENErGÉtICA DE MINAS GErAIS - CEMIG
CNPJ: 17 .155 .730/0001-64

SL/CS – GErÊNCIA DE CoMPrAS DE SErvIÇoS
ExtrAto DE CoNtrAto

JC/DA - 4570018134/500, 4570018135/510 e 4570018136/530 . Par-
tes: Companhia Energética de Minas Gerais-CEMIG, Cemig Geração 
e Transmissão-Cemig GT, Cemig Distribuição-Cemig D x Antônio 
Fabrício e Alex Santana Sociedade de Advogados Fundamento: art.30, 
caput, da Lei 13 .303/2016 – MS/CS 500-F11987 . objeto: serviços jurí-
dicos especializados, referentes ao ajuizamento de advocacia consul-
tiva e no âmbito judicial, relativa a homologação por meio do procedi-
mento de jurisdição voluntária, prevendo adesão individual e voluntária 
dos empregados que tenham interesse na concessão da quitação inte-
gral . Prazo: 60 meses . valor: r$90 .000,00 . Ass .: 30/10/2019 . Processo 
Licitatório homologado em: 21/01/2019 .

4 cm -29 1299048 - 1

CEMIG DIStrIBuIÇÃo S .A . - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16

SL/CM – GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAIS
AvISo DE EDItAL

Pregão Eletrônico SL/CM 530-G13715 . objeto: Medidores Especiais .
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras .cemig .
com .br

ExtrAto DE CoNtrAto
Partes: Cemig x PRYSMIAN CABOS SIST. BRASIL S/A. Pregão Ele-
trônico - SL/CM-G13479 - objeto: cabo opgw e acessorios - Prazo: 
29/05/2020 . valor: r$ 411 .863,60 . Data assinatura: 11/10/2019 - 
Homologada em 11/10/2019 .
Partes: Cemig x PREFAZ PRE-FABRICADOS DE CONCRETO 
L . Pregão Eletrônico - SL/CM-G13534 - objeto: poste de con-
creto - Prazo: 08/11/2021 . valor: r$ 56 .452 .461,00 . Data assinatura: 
25/11/2019 - Homologada em 25/11/2019 .

4 cm -29 1299037 - 1

CEMIG GErAÇÃo E trANSMISSÃo S . A .
CNPJ: 06 .981 .176/0001-58

SL/CS – GErÊNCIA DE CoMPrAS DE SErvIÇoS
AvISo EDItAL

PrEGÃo ELEtrÔNICo SL/CS 510-H13674 . objeto: contratação 
de serviços de limpeza de faixa de servidão em linhas de transmissão. 
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras .cemig .
com .br .

tErMo DE QuItAÇÃo
JE/DE –Cemig Geração e Transmissão S.A. x Advocacia Waltenberg. 
Objeto: Termo de Quitação com pagamento de honorário de êxito 
para encerramento do contrato 4570017870-510 . valor total de r$ 
60 .000,00 . Ass .: 06/11/2019 .

3 cm -29 1299040 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENto DE MINAS GErAIS
Ato Do DIrEtor

Processo Administrativo Punitivo . Aplicação da Penalidade de Suspen-
são temporária de Participação em Licitação e Impedimento de Con-
tratar com a CoPASA MG
o Diretor de operação Norte Interino da Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais - CoPASA MG, no uso das atribuições estatutárias, e,
CoNSIDErANDo:
a) o descumprimento, pela empresa BIEL MáQuINAS E trANS-
PortES LtDA ., de condições essenciais dos Contratos de Prestação 
de Serviços nº 14 .2448, 14 .2449, 15 .1026, 4600051486, 4600051487, 
4600051035, 4600051040, 4600051043, 4600051483 e 4600051485, 
conforme apurado no Processo Administrativo Punitivo nº 005/2019 
- DNt;
b) o teor dos artigos 255, inciso III, 258 e 259, inciso III, todos do regu-
lamento de Contratações da CoPASA MG;
c) as conclusões do Parecer técnico nº 005/2019, de 10/10/2019, origi-
nário da Distrito regional de Salinas – DtSA;
rESoLvE:
1 . aplicar à empresa BIEL MáQuINAS E trANSPortES LtDA ., 
a penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a CoPASA MG, pelo período de 02 
(dois) anos, contados a partir da data de publicação deste ato;
2 . determinar a publicação do presente ato para produzir seus efeitos 
jurídicos e legais .
Fica assegurado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
de recebimento da notificação da decisão de aplicação da penalidade 
referida, para, querendo, interpor recurso .

Belo Horizonte, 20 de novembro de 2019 .
ricardo Augusto Simões Campos

Diretor de operação Norte Interino

JuLGAMENto
licitação Nº CPLI .1120190111

Objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Melhorias do Sistema de Abastecimento de água da Cidade 
de São vicente de Minas / MG . vencedora: rAt CoNStrutorA 
EIrELI . valor: r$ 119 .527,64 .

CoMuNICADo DE CoNtINuIDADE
LICItAÇÃo - NovA HABILItAÇÃo

licitação Nº CPLI .1120190093
objeto: prestação dos serviços de plantio e manutenção de mudas nati-
vas e exóticas, com fornecimento total de materiais, em cumprimento 
de condicionantes pendentes, decorrentes de licenças ambientais para 
obras de Sistema de Abastecimento de água (SAA) e Sistema de Esgo-
tamento Sanitários (SES), no âmbito dos municípios da região metro-
politana de Belo Horizonte - MG .
A empresa AGroMINAS CoMÉrCIo DE PLANtAS LtDA – EPP 
não atendeu à convocação para assinatura do contrato, nos termos do 
Edital, não apresentou os documentos necessários para atualização de 
seu cadastro junto a CoPASA MG . A sessão de continuidade da licita-
ção ocorrerá dia 05/12/19 às 08:30, no mesmo local previsto no item 
1 .1 do Edital . As empresas participantes do certame e que tiveram suas 
propostas comerciais classificadas, poderão apresentar a documentação 
de habilitação, atendendo as condições previstas no Anexo 1 - Docu-
mentos de habilitação do Edital . As empresas aptas a apresentaram 
documentação de habilitação são: EME ENGENHArIA AMBIENtAL 
LtDA, BrALoC LoCAÇÕES E CoNStruÇÕES, CIA DA FLor 
LtDA, vIvEIro ECoLÓGICo DoNA EuZÉBIA, EMBAÚBA 
AMBIENtAL LtDA, FP CoMÉrCIo E PrEStAÇÃo DE SErvI-
ÇoS, rEGGA - GrAMADoS E JArDINS LtDA, FortAL ENGE-
NHArIA EIrELI .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201911292155460148.


