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ADvocAciA-GErAL Do EStADo

ExTRATO DE CONTRATO
Modalidade: Registro de Preços Planejamento SIRP n .º 53/2018, Pro-
cesso de Compra: 001/2019, Contrato SIAD n° 9210941 .
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
empresa Telemar Norte e Leste S/A . Objeto: Contratação de fornecedor 
especializado na prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comu-
tado (STFC), na modalidade local (LOTE 15) e Serviço de Telefonia 
fixa DDD (LOTE 16). Vigência: 12 (doze) meses, a contar do dia 07 de 
Janeiro de 2019 . valor Global: R$ 122 .344,77 . Dotação Orçamentária: 
1081 .03 .122 .701 .2002 .0001 .3390 .40-04 .0 .10 .1 .
Belo Horizonte, 6 de janeiro de 2019 .
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EmPrESA DE ASSiStÊNciA tÉcNicA 
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo 

DE miNAS GErAiS - EmAtEr
INSTRuMENTOS JuRÍDICOS CELEBRADOS 

PELA EMATER-MG:
1-Cessionário: Município de Abre Campo . Instrumento: Termo de ces-
são gratuita de uso de bem público . Objeto: cessão gratuita de equipa-
mentos agrícolas, por parte da Emater-MG para o Cessionário, para 
fomentar a agricultura familiar no âmbito do Estado de Minas Gerais . 
vencimento: 31 .12 .2019 . valor estimado/dotação R$91 .189,90 – Con-
trato de Repasse 853016/2017 . Data 25 .01 .2019 .
2- Partes: Prefeitura Municipal de Novo Oriente de Minas, Emater-MG . 
Instrumento: Termo de confissão e pagamento de dívida. Objeto: com-
prometimento e reconhecimento pela Prefeitura, perante a Emater-MG, 
de pagamento de contribuições em atraso, no importe de R$33 .566,34, 
em 35 parcelas mensais de R$932,40, e uma de R$932,30, a partir de 
0l .02 .2019, no dia 10 de cada mês . vencimento: 10 .11 .2021 . valor esti-
mado/dotação R$32 .645,82 . Data10 .11 .2018 .
3- Cooperandos: Emater-MG, SEBRAE-MG e outros . Instrumento: 2º 
termo aditivo ao acordo de cooperação técnica D0001 .3 .01 .7231 .00 . 
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do instrumento original até 
02 .12 .2019, unidade gestora DETEC . vencimento: 02 .12 .2019 . valor 
estimado/dotação: sem ônus financeiro. Data 30.11.2018.
4- Contratada: CAA Centro do Adolescente Ativo . Instrumento: 1º termo 
aditivo aoo contrato G0034 .2 .36 .9059 .00 . Objeto: alteração de cláusu-
las, que resulta nas obrigações da contratada, conforme justificativas, 
item 2 do termo aditivo, prorrogação do vencimento, unidade gestora 
SJDR . vencimento: 10 .10 .2019 . valor estimado/dotação R$11 .459,40 
– 3041 .20 .606 .119 .4400 .0001 .339039 .24 .1 . Data 02 .01 .2019 .
5- Partícipes: Município de Monte Belo, Emater-MG . Instrumento: 2º 
termo aditivo ao convênio 0430 .1 .01 .7586 .00 . Objeto: alteração dos itens 
1 e 2, da cláusula quarta, do convênio retrocitado, conforme ajustado 
pelos partícipes, unidade gestora Guaxupe . vencimento: 31 .12 .2020 . 
valor estimado/dotação R$86 .676,00 – 02 .07 .01 .20 .606 .0036 .0013 – 
337041 . Data 01 .01 .2019 .
6- Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais 
– SEDA-MG, demais secretarias referidas no preâmulo do acordo de 
cooperação, Emater-MG . Instrumento: Acordo de cooperação técnica/
SEDA . Objeto: cooperação entre as partes para intercâmbio de políticas 
públicas de interesse comum, no que tange à regularização fundiária e 
a inclusão produtiva destes povos . vencimento: 30 .05 .2019 . valor esti-
mado/dotação: sem transferência de recursos . Data 30 .05 .2018 .
7- Donatário: Município de Passos . Instrumento: Termo de Rece-
bimento de Bens em Doação . Objeto: doação de bens, por parte da 
Emater-MG para o Município, para uso em ações de continuidade do 
Programa Estadual Certifica Minas Café. Valor/dotação R$18.366,00 – 
304120606055-4 .180 .0001 .4490 .0 .10 .1 . Data 17 .12 .2018 .
8- Donatária: Associação de Trabalhadores e pequenos produtores 
rurais de Canabrava, Tolentina e Barra da Sussarana . Instrumento: 
Termo de recebimento de bens em doação . Objeto: doação, por parte 
da Emater-MG para a Associação, de 01 kit de abastecimento de água, 
para fomentar a agricultura familiar do meio rural . valor/dotação 
R$7 .533,70 – Programa Minas Sem Fome . Data 28 .12 .2018 .
9- Cessionário: Município de Fronteira . Instrumento: Termo de ces-
são gratuita de uso de bem público . Objeto: cessão gratuita de equipa-
mentos agrícolas, número patrimonial 130808 e 130890, por parte da 
Emater-MG para o Município, objetivando fomentar a agricultura fami-
liar no âmbito do Estado de Minas Gerais . vencimento: 31 .12 .2029 . 
valor/dotação R$86 .440,00 – Contrato de repasse 861514/2017 . Data 
28 .01 .2019 .
10- Cessionário: Município de Delta . Instrumento: Termo de cessão 
gratuita de uso de bem público . Objeto: cessão gratuita de equipa-
mentos agrícolas, número patrimonial 130824 e 130921, por parte da 
Emater-MG para o Município de Delta, objetivando fomentar a agricul-
tura familiar de Minas Gerais . vencimento: 31 .12 .2029 . valor/dotação 
R$86 .440,00 – Contrato de Repasse 861514/2017 . Data 28 .01 .2019 .
11- Cessionário: Município de Carneirinho . Instrumento: Termo de ces-
são gratuita de uso de bem público . Objeto: cessão gratuita de equipa-
mentos agricolas, números patrmonial 130813 e 130925, por parte da 
Emater-MG para o Município de Carneirinhos, objetivando fomentar a 
agricultura familiar rural no âmbito do Estado de Minas Gerais . venci-
mento; 31 .12 .2029 . valor/dotação R$86 .440,00 – Contrato de repasse 
861514/2017 . Data 28 .01 .2019 .
12- Cessionário: Município de Comendador Gomes . Instrumento: 
Termo de cessão gratuita de uso de bem público . Objeto: cessão gratuita 
de equipamentos agrícolas, números patrimonial 130811 e 130924, por 
parte da Emater-MG para o Município, objetivando fomentar a agri-
cultura familiar rural, no âmbito do Estado de Minas Gerais . venci-
mento: 31 .12 .2029 . valor/dotação R$86 .440,00 – Contrato de Repasse 
861514/2017 . Data 28 .01 .2019 .
13- Partícipes: Município de Engenho Navarro . Instrumento: Termo de 
confissão e pagamento de dívida. Objeto: comprometimento e reconhe-
cimento pela Prefeitura de pagamento à Emater-MG, da importância de 
R$34 .274,8l, para quitação de valores em atraso, de novembro, dezem-
bro de 2018 e janeiro/2019, em 10 parcelas mensais de R$3 .427,48, a 
partir de 10 .03 .2019, unidade gestora uregi de Montes Claros . venci-
mento: 29 .11 .2019 . valor estimado/dotação R$34 .274 .81 – 33 .804100-
20 .606 .0035 .20 .32 . Data 29 .01 .2019 .
14- Partícipes: Município de Divisa Alegre, Emater-MG . Instrumento: 
Termo de confissão e pagamento de dívida. Objeto: comprometimento 
por parte do Município, de pagar à Emater-MG, a importância de 
R$10 .111,52, em 10 parcelas mensais de R$1 .011,15, mediante cré-
dito em conta, a partir de 10 .02 .2019, uregi de Salinas . vencimento: 
10 .11 .2019 . valor estimado/dotação R$10 .111,52 – 09 .01 .02 .20 .608 .00
35 .2093 .33 .30 .41 .00 . Data 22 .02 .2019 .
15- Partícipes: Prefeitura Municipal de Ninheira, Emater-MG . Instru-
mento: Termo de confissão e pagamento de dívida. Objeto: comprome-
timento por parte da Prefeitura, de pagar à Emater-MG, a importância 
de R$16 .290,91, em 08 parcelas mensais de R$2 .036,36, a partir de 
20 .03 .2019 . uregi de Salinas . vencimento: 30 .11 .2019 . valor estimado/
dotação R$16 .290,91 – 020600102060601112-430 . Data 24 .01 .2019 .
16- Contratada: Associação das Empresas Delegatárias do Serviço 
Público de Transporte Coletivo de Passageiros por ônibus do Muni-
cípio de uberlândia – MG – ubertrans . Instrumento: Termo aditivo nº 
5 ao contrato G0038 .2 .09 .6225 .00 . Objeto: prorrogação, por mais 12 
meses, do contrato original, com reajuste no valor do vale-transporte, 
unidade gestora, uregi de uberlândia . vencimento: 24 .01 .2020 . valor 
estimado/dotação: 3041 .20 .606 .068 .4159 .0001 .33 .90 .39 .74 .1 .1 . Data 
24 .01 .2019 .
17- Locadores: Alexandre Ferreira Amora e outros . Instrumento: Termo 
aditivo nº 1 ao contrato G0030 .2 .10 .8678 .00 . Objeto: prorrogação, 
por mais 12 meses, da vigência do contrato original, com reajuste do 
aluguel mensal, unidade gestora, uregi de Ponte Nova . vencimento: 
05 .02 .2020 . valor estimado/dotação R$51 .240,72 – 3041 .20 .606 .068 .4
159 .0001 .3390 .39 .74 .11 . Data 05 .02 .2019 .
DEPGE-Controladoria de Contratos e Convênios

Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
Programa Minas Sem Fome
1- Cessionário: Município de Ervália . Instrumento: Termo de cessão de 
equipamentos . Objeto: cessão gratuita ao Município, por parte da Ema-
ter-MG, de 01 kit de inseminação, objetivando o melhoramento gené-
tico do rebanho bovino do Município . vencimento: 31 .12 .2021 . valor/
dotação R$2 .380,00 – Programa Minas Sem Fome . Data 28 .12 .2018 .
2- Donatária: Associação Comunitária de Lagoa do Pastinho . Instru-
mento: Termo de recebimento de bens em doação . Objeto: doação de 
bens/equipamentos, por parte da Emater-MG para à Associação, oriun-
dos do PMSF para fomentar a agricultura familiar do meio rural, no 
âmbito do Estado de Minas Gerais . valor/dotação R$19 .776,50 – Pro-
grama Minas Sem Fome . Data 28 .12 .2018 .
3- Donatária: Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Ribei-
rão Estreito . Instrumento: Termo de recebimento de bens em doação . 

Objeto: doação de bens/equipamentos, por parte da Emater-MG para 
à Associação, oriundos do PMSF, para fomentar a agricultura familiar 
do meio rural, no âmbito do Estado de Minas Gerais . valor/dotação 
R$19 .776,50 – Programa Minas Sem Fome . Data 28 .12 .2018 .
4- Donatária: Prefeitura Municipal de Inimutaba . Instrumento: Termo 
de recebimento de bens em doação . Objeto: doação de bens/equipa-
mentos de sistema de água, por parte da Emater-MG para à Prefeitura, 
oriundos do PMSF, objetivando fomentar a agricultura familiar do meio 
rural . valor/dotação R$58 .659,09 – Programa Minas Sem Fome . Data 
28 .12 .2018 .
5- Donatária: Prefeitura Municipal de Inimutaba . Instrumento: Termo 
de recebimento de bens em doação . Objeto: doação de bens/equipa-
mentos de sistema de água, por parte da Emater-MG para à Prefeitura, 
oriundos do Programa Minas Sem Fome, objetivando fomentar a agri-
cultura familiar do meio rural . valor/dotação R$64 .478,43 – Programa 
Minas Sem Fome . Data 28 .12 .2018 .
6- Donatária: Prefeitura Municipal de Ninheira . Instrumento: Termo de 
recebimento de bens em doação . Objeto: doação de bens/equipamen-
tos para sistema de água, por parte da Emater-MG para a Prefeitura, 
oriundos do PMSF, objetivando fomentar a agricultura familiar do meio 
rural . valor/dotação R$66 .035,31 – Programa Minas Sem Fome . Data 
28 .12 .2018 .
7- Donatária: Associação dos Agricultores Familiares Orgânicos e 
Terapeutas Naturarilistas de Manhuaçu e Região – AGRIFOM . Instru-
mento: Termo de recebimento de bens em doação . Objeto: doação de 
bens/equipamentos, por parte da Emater-MG para à Associação, oriun-
dos do PMSF, objetivando fomentar a agricultura familiar do meio 
rural . valor/dotação R$12 .750,00 – Programa Minas Sem Fome . Data 
28 .12 .2018 .
8- Donatária: Associação dos Produtores Rurais de Passa vinte . Ins-
trumento: Termo de recebimento de bens em doação . Objeto: doação 
de um tanque de resfriamento de leite, número patrimonial 108690, 
por parte da Emater-MG para à Associação, oriundo do Programa 
Minas Sem Fome, objetivando fomentar a agricultura familiar do meio 
rural . valor/dotação R$12 .458,00 – Programa Minas Sem Fome . Data 
20 .12 .2018 .
9- Donatária: Associação dos Agricultores Familiares do Borrachudo . 
Instrumento: Termo de recebimento de bens em doação . Objeto: doa-
ção de bens/equipamentos, por parte da Emater-MG para a Associa-
ção, para fomentar a agricultura familiar do meio rural, oriundo do 
PMSF . valor/dotação R$30 .491,00 – Programa Minas Sem Fome . Data 
15 .01 .2019 .
10- Cessionária: A Associação Bocaiuvense de Artesão . Instrumento: 
Termo de cessão de uso gratuito . Objeto: cessão de uso gratuito de 
bens, por parte da Emater-MG para à Associação, de 01 kit feira livre, 
oriundo do Programa Minas Sem Fome, objetivando implantação de 
unidade de comercialização de livre livre da agricultura familiar . venci-
mento: 04 .02 .2020 . valor/dotação R$7 .085,20 – Programa Minas Sem 
Fome . Data 04 .02 .2019 .
DEPGE-Controladoria de Contratos e Convênios
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EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExTRATO DOS INSTRuMENTOS JuRÍDICOS:
Nº . 339/2018- Contrato - Partes: EPAMIG e TOTvS S/A . Objeto: Pres-
tação de serviço de manutenção atualização de software . Assinatura: 
28/12/2018 .vigência: 28/12/2018 a 28/12/2019 . valor: R$38 .920,92- 
IN 3051002000172/2018 . Assinam: (a) Trazilbo José de Paula Jr- EPA-
MIG, (b) Flávio Costa de Azevedo e Ruy Rabelo Trevisan - . TOTvS .

2 cm -06 1191301 - 1

comPANHiA DE HABitAÇÃo Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coHAB

RERRATIFICAÇÃO DE ExTRATO DE TERMO ADITIvO
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB 
MINAS – CNPJ: 17.161.837/0001-15 – Rerratificamos a publicação 
do extrato efetuada no “Minas Gerais” edição de 01/02/2019, infor-
mando que o número correto do contrato citado na Cláusula Primeira 
do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços cele-
brado com a Jetmax Soluções em Impressão Ltda . é GAC 5168-00-18 
e não como constou .
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
ATO DO DIRETOR

RESCISÃO CONTRATuAL E APLICAÇÃO DAS PENALI-
DADES DE MuLTA E SuSPENSÃO DO CADASTRO DE 
FORNECEDORES
O Diretor de Operação Sul da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - COPASA MG, no uso das atribuições estatutárias e,
CONSIDERANDO:
a) o descumprimento, pela empresa BERMA ENGENHARIA EIRELI 
- EPP, de condições essenciais do Contrato de Prestação de Serviços 
n .º 16 .0422, cujo objeto é a prestação de serviços de escavação, aterro, 
carga, descarga, transporte, espalhamento e adensamento de solos, resí-
duos sólidos e materiais diversos, incluindo operação, manutenção, for-
necimento de combustível, óleos lubrificantes e hidráulicos executados 
na área interna do Aterro Sanitário de varginha/MG .
b)as disposições dos artigos 77, 78, 79 e 87, todos da Lei Federal n .º 
8 .666/93;
c)as disposições dos artigos 2º, 3º e 6º da Lei Estadual n .º 13 .994/01;
d)as disposições dos artigos 38, 45, 46 e 47, todos do Decreto Estadual 
n .º 45 .902/12;
e)os Termos da Cláusula Sétima – Sanções do Contrato de Prestação 
de Serviços nº 16 .0422 .
RESOLvE:
1 .Aplicar à empresa BERMA ENGENHARIA EIRELI – EPP a multa 
contratual calculada nos termos da Cláusula Sétima – Sanções, Pará-
grafos Segundo, do Contrato nº 16 .0422, no valor total de R$ 11 .410,20 
(onze mil, quatrocentos e dez reais e vinte centavos), referente às Noti-
ficações Premonitórias datadas de 08/01/2019 e de 10/01/2019, com 
aplicação das multas nos valores de, respectivamente, R$8 .874,60 (oito 
mil, oitocentos e setenta e quatro e sessenta centavos) e R$2 .535,60 
(dois mil, quinhentos e trinta e cinco e sessenta), conforme memórias 
de cálculo anexadas às referidas notificações;
2 .declarar rescindido o Contrato de Prestação de Serviços n .º 16 .0422, 
celebrado com a empresa BERMA ENGENHARIA EIRELI - EPP;
3 .aplicar à empresa BERMA ENGENHARIA EIRELI - EPP a pena-
lidade de suspensão do Cadastro de Fornecedores da COPASA MG, 
pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de 
publicação deste ato;
4 .determinar a publicação do presente ato para produzir seus efeitos 
jurídicos e legais .

Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2019 .
Frederico Lourenço Ferreira Delfino

Diretor de Operação Sul

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2019/0043– PES

Objeto: Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva em Espectrofo-
tômetro GBC e varian . Proposta vencedora: Cromalink Instrumentos 
Analíticos Limitada ., no valor total de R$ 88 .774,40 .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2018/0827 – PEM

Objeto: Compressor de ar . Proposta vencedora: Powertech Ltda . no 
valor de R$ 396 .000,00 .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2018/0592 – PEM

Objeto: Conjuntos Motobombas Submersíveis . Proposta vencedora: 
Sulzer Pumps Brasil Ltda ., no valor de R$199 .997,02 .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2018/0795 – PEM

Objeto: Conjunto Motobomba . Proposta vencedora: Ana Paula Aman-
tea Moreira no valor total de R$ 125 .549,01 .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO REGISTRO DE PREÇOS SPAL - nº 
05 .2019/3003 – PEM
Objeto: Colares de tomada em ferro fundido . Proposta vencedora: 
Nelia Maria Cyrino Leal para os lote 1 (R$ 192 .143,75) e lote 2 (R$ 
63 .694,75), conforme consta nos autos .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2019/0041 – PES

Objeto: Serviços de tamponamento e religação de tamponamento com 
e sem instalação de hidrômetro . Proposta vencedora: Luma Engenharia 
Ltda ., no valor total de R$ 565 .361,80 .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2019/0040 – PEM

Objeto: Lanche Padrão . Proposta vencedora: Tiju Alimentos Ltda . no 
valor total de R$ 73 .930,40

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2018/0795 – PEM

Objeto: Conjunto Motobomba . Proposta vencedora: Ana Paula Aman-
tea Moreira no valor total de R$ 125 .579,01 .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2019/0049 – PES

Objeto: Instalação de Ar Condicionado . Resultado: Encerrado . Não 
houve empresa vencedora, conforme consta dos autos .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2019/0035 – PEM

Objeto: Tubos em Polietileno . Proposta vencedora: Polierg Indústria e 
Comércio Ltda . para o Item 02 – Participação Ampla, no valor de R$ 
7 .219,20 . Item 01– Exclusivo ME/EPP: Encerrado, conforme consta 
nos autos .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2019/0056 – PEM

Objeto: Lanche para Treinamento . Proposta vencedora: Coquinária Ali-
mentação Empresarial Eireli . no valor total de R$ 92 .489,00 .

RESuLTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05 .2018/0687 – PEM

Objeto: Soft Starter 150Cv 440v . Proposta vencedora: Montagem Elé-
trica e Serviços de urbanização Ltda ., no valor de R$ 6 .477,00 para o 
Item 01 - Exclusivo ME/EPP – 02 unidades . Item 02 – Participação 
Ampla: Encerrado, conforme item 2 .7 do anexo A2 do Edital .

AvISO DE ADIAMENTO
licitação Nº CPLI .1120190012

Objeto: execução de obras e serviços com utilização de máquinas e 
equipamentos pesados, para atividades inerentes à movimentação de 
terra, espalhamento, adensamento e cobertura, para operação e amplia-
ções de locais de disposição final de resíduos sólidos no município de 
varginha / MG . Informamos que a licitação anteriormente marcada 
para o dia 25/02/2019 às 14:30 hora fica adiada para o dia: 01/03/2019 
às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo 
Antônio - Belo Horizonte/MG . Motivo: Alteração no Anexo I - Quali-
ficação Técnica. O novo caderno de licitação poderá ser obtido, gratui-
tamente, através de download no endereço: www .copasa .com .br (link: 
licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação), a 
partir do dia 07/02/2019 .

COMuNICADO DE RECuRSO
licitação Nº CPLI .1120180210

Objeto: elaboração de perícias técnicas de engenharia em imóveis de 
terceiros, em obras da COPASA e em sistemas de água e esgoto locali-
zados nas áreas de abrangência dos Distritos Operacionais e das Divi-
sões da COPASA, no âmbito da Diretoria de Operação Metropolitana 
- DMT . LOTE A – DTSL e DTSZ – LOTE B – DTLE e DTIB – LOTE 
C – DTSO E DTBE . Informamos que a empresa PAuLO CEZAR 
ALMEIDA ENGENHARIA LTDA – EPP interpôs Recurso Adminis-
trativo contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações que 
desclassificou sua proposta comercial no processo em referência. Está 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para vistas ao processo .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2019/0083 – PES .

Objeto: Serviço de suporte ao IBM File Business Process Manager, 
compreendendo atualização, releases, versões mais recentes do sof-
tware, suporte técnico por telefone e online . Dia da Licitação: 21 de 
fevereiro de 2019 às 14:15 horas . Edital e demais informações disponí-
veis a partir do dia 08/02/2019 no site: www .copasa .com .br (link: Lici-
tações e Contratos/Licitação) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2019/0085 – PEM . (PARA ME/
EPP COM OPÇÃO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO)
Objeto: Adesivo plástico . Dia da Licitação: 21 de fevereiro de 2019 às 
09:15 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
08/02/2019 no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitações) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2019/0082 – PEM .

Objeto: Reservatório metálico . Dia da Licitação: 21 de fevereiro de 
2019 às 09:00 horas . Edital e demais informações disponíveis a par-
tir do dia 08/02/2019 no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e 
Contratos/Licitações) .

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05 .2019/0081 – PEM .

Objeto: Sistema de monitoramento de temperatura remoto . Dia da Lici-
tação: 21 de fevereiro de 2019 às 08:45 horas . Edital e demais informa-
ções disponíveis a partir do dia 08/02/2019 no site: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

A DIRETORIA

INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigo 30, Caput da Lei Federal 13 .303/16 . Pro-
cesso: 34 .913 . Objeto: Aquisição de peças para bomba NEMO NM045 
6S DO Secador de Lodo da ETE vieira em Montes Claros – DTMC . 
Prestador e valor: NETZACH DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA . R$9 .073,49 . Prazo de vigência: 001 Mês . Reconhecimento 
do Ato: Rodrigo Luiz Botelho – Superintendência de Operação Norte . 
Gilson de Carvalho Queiroz Filho . – Diretoria de Operação Norte . 
Ratificação do Ato: Sinara I. Meireles Chenna. – Diretora-Presidente 
da COPASA .

40 cm -06 1191624 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA
ExTRATO DE TERMO ADITIvO

Extrato de publicação do 3º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 
1271000205/2017, celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e o 
Instituto Orquestra Jovem de Divinópolis, publicado no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais do dia 17/10/2017, página 32, Editais e Avi-
sos, com a finalidade de utilização do saldo residual e prorrogação da 
vigência . Assinatura: 31/01/2019 .

2 cm -06 1191518 - 1

FuNDAÇÃo cLóviS SALGADo - FcS
ExTRATO DE CONTRATO

Termo de Autorização de uso nº .014/2019 . Entre a Fundação Clóvis 
Salgado/FCS e MBR EDITORA EIRELI; Objeto: Autorização de uso 
do Grande Teatro do Palácio das Artes; vigência: 02 meses; valor: R$ 
150 .300,00; Signatários: Kátia Marília Silveira Carneiro/FCS e Lean-
dro Ladeira Neiva .

2 cm -06 1191288 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimÔNio HiStórico E ArtíStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
TERMO DE ANuLAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais torna público aos interessados que a Tomada de Preços nº 
01/2019 . Objeto: execução de serviços de preparação das alvenarias das 
fachadas e das esquadrias para recebimento das pinturas estáANuLA-
DAcom fundamento no art . 49 da Lei nº 8 .666/93 . Belo Horizonte, 06 
de fevereiro de 2019 . Edilane Maria de Almeida Carneiro . Presidente 
em exercício do IEPHA/MG

2 cm -06 1191348 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

APLICAÇÃO DE PENALIDADE
Processos Administrativos Punitivos – Leilão 002/2018 .

Processo SEI 1500 .01 .0005801/2018-83

O Diretor Central de Patrimônio Mobiliário no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pelo artigo Art . 1º, da Resolução SEPLAG nº 46, 
de 06/09/2017, em conformidade com a Lei Federal nº 8 .666/1993 e o 
Decreto Estadual nº 45 .902/2012 – DECIDE pela aplicação da penali-
dade de ADvERTÊNCIA, conforme item 8 .2 do Edital de Leilão, ao 
arrematante abaixo indicado:
ANDRÉ HENRIQuE RODRIGuES SANTANA, CPF 
022 .839 .596-83 .
Em atendimento ao Art . 7º, §2º, da Resolução acima descrita o arrema-
tante poderá apresentar recurso . Maiores esclarecimentos (31) 3916-
9870 . Robson Pinho da Matta – Diretor Central de Patrimônio Mobi-
liário / SEPLAG .

4 cm -05 1191167 - 1
ExTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO: Registro de Preços para contratação da prestação 
de serviços de reserva, emissão, remarcação ou alteração e entrega de 
bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias 
nacionais, por atendimento remoto, em regime de empreitada por preço 
unitário - Ata de Registro de Preços - Planejamento e Pregão Eletrônico 
nº 439/2018 . Partes: SEPLAG e Empresa:

ATA 25/2019 - P&P TuRISMO EIRELLI - EPP
Lote Único

Item valor (R$) Item valor (R$) Item valor (R$)
1 31,50 2 31,50 3 31,50
4 31,50 5 31,50 - -

vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: Dagmar Maria 
Pereira Soares Dutra, pela SEPLAG e Gean Ricardo Moraes, pela 
empresa .

4 cm -06 1191391 - 1
ExTRATO DE TERMO ADITIvO

5º TA ao contrato 1190/2012 . Partes: SEPLAG e Gilmar César Ireno . 
Objeto: Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, 
reajustar o valor do aluguel em 3,74% e alterar a previsão de cus-
teios com IPTu . vigência: de 07/02/2019 a 06/02/2020 . valor: R$ 
199 .085,32 . Dotações Orçamentárias: 1501 04 122 149 4478 0001 
3390 3611 . Fonte de recursos: 10 1 . Data de assinatura: 05/02/2019 . 
Assinam: Itaner Debossan pela SEPLAG e Gilmar César Ireno .

2 cm -06 1191278 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
REvOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

Revogo o processo Pregão Eletrônico n° 110/2018 – Processo n° 
5141001-003/2019, para contratação de empresa especializada em for-
necimento de gás combustível GLP 20kg, pelo período de 12 (doze) 
meses, para abastecimento das empilhadeiras pertencentes ao patrimô-
nio das unidades Augusto de Lima e Parque Gráfico – Baleia, tendo em 
vista a posse do novo Diretor-Presidente, ocorrida no dia 29 de janeiro 
de 2019, todos os processos licitatórios com trâmite iniciado na admi-
nistração anterior estão sendo revistos .
Abro o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação dos interes-
sados, respeitando-se o princípio do contraditório e da ampla defesa . 
Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2019 . Rodrigo Antônio de Paiva – 
Diretor-Presidente – Presidência .

3 cm -06 1191620 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO

A PRODEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 
005/2019, Processo de Compra 5141001 017/2019, para a contratação 
de empresa especializada para o fornecimento de lanches, 7 (sete) dias 
por semana, pelo período de 12 (doze) meses, aos empregados da Dire-
toria de Infraestrutura e Produção e da Diretoria de Negócios, que cum-
prem jornada noturna na Prodemge, nas unidades da Rua da Bahia e 
Augusto de Lima, em atendimento à Convenção Coletiva de Trabalho 
vigente. Especificações e demais condições de participação constam no 
Edital a disposição dos interessados nos sites: www .compras .mg .gov .
br ewww .prodemge .gov .br ou na Gerência de Aquisições da Prodemge, 
Prédio Gerais, 4º Andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo 
Neves – CAMG, BH/MG . Data da sessão: 19 de fevereiro de 2019às 
09:30 horas . Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2019 . Gustavo Gui-
maraes Garreto – Diretor - Diretoria de Sistemas . Rodrigo Antonio de 
Paiva – Diretor-Presidente – Presidência .

4 cm -06 1191299 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ExTRATO DE TERMO ADITIvO DE CONTRATO
Extrato: 1° Termo Aditivo do Contrato 9178618/18 . Contratada: Pro-
mefarma Repr . Comerciais Ltda . Objeto: Prorrogação e Alteração . 
vigência: 01/03/19 A 28/02/20 . valor: R$9 .072,00 . Dot: 2011 10 302 
71 4166 1 339030 12 0 50 1 . Base Legal: Art . 57, inc . I e §2° c/c, art . 65, 
I b e §1° da Lei 8 .666/93 . Marcus v . de Souza – Presidente e Luciana 
Capeletti – Contratada .

2 cm -06 1191431 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO
O BDMG torna pública a homologação do credenciamento - Edital 
BDMG-19/2018, pela sua Diretora de Negócios e Assuntos Jurídicos, 
em 06/02/2019, tendo sido adjudicado o objeto à empresa: PATRI-
MONIuM CONTABILIDADE E CONSuLTORIA EMPRESARIAL 
EIRELI, CNPJ 13 .025 .296/0001-47 .

ExTRATOS DE ADITIvOS A CONTRATOS
3º Aditivo ao CT 3302/2015 . Contratada: INTERCLIP MONITORA-
MENTO DE NOTÍCIAS LTDA . Objeto: I . Prorrogar a vigência do 
contrato por mais 12 meses, a partir de 14/01/2019; II . Reajustar os 
valores contratuais em 4,05% com base no IPCA acumulado nos últi-
mos 12 meses; III . Estimar o valor do contrato para o período pror-
rogado em R$51 .498,12 e o valor global em R$194 .509,28 . Data de 
assinatura: 04/01/2019 .

9º Aditivo ao CT 3101/2014 . Contratada: PRICEWATERHOuSECO-
OPERS AuDITORES INDEPENDENTES . Objeto: I . Inserir no ser-
viço 3 do item 6 .1 o serviço de auditoria referente ao primeiro trimestre 
de 2019; II . Acrescer, em razão da inclusão, R$49 .061,34 ao valor do 
contrato; III . Estimar o valor do contrato em R$579 .181,76 e o valor 
global em R$2 .759 .912,63 . Data de assinatura: 23/01/2019 .


