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TRADICIONAL NO vALE DO SÃO FRANCISCO: OS DESAFIOS 
DA PRESERvAÇÃO DO SABER-FAZER ; LEONARDO BARCI 
CASTRIOTA ; 2071 .19 .571 .257 .4609 .0001 .442042 .103 .0 , 2071 .19
 .571 .257 .4609 .0001 .445042 .103 .0 , 2071 .19 .571 .257 .4609 .0001 .442
042 .241 .0 , 2071 .19 .571 .257 .4609 .0001 .445042 .241 .0 ; 10/04/2012 ; 
09/04/2014 ; Universidade Federal de Minas Gerais ; R$ 133 .806,83 ; 
 SHA ; APQ-01749-11 ; PESQUISA E IMPLANTAÇÃO DA MUSICO-
TERAPIA NO ATENDIMENTO À MÃE E BEBÊ DE RISCO: UMA 
PARCERIA DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFMG - CURSO HABI-
LITAÇÃO EM MUSICOTERAPIA COM O HOSPITAL SOFIA FEL-
DMAN ; CYBELLE MARIA vEIGA LOUREIRO ; 2071 .19 .573 .25
9 .4625 .0001 .442042 .101 .0 , 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .101 .
0 ; 03/04/2012 ; 02/04/2014 ; Universidade Federal de Minas Gerais 
; R$ 23 .722,26 ; 
 TEC ; OET-00047-12 ; 43º SEMINáRIO DE ACIARIA INTERNA-
CIONAL ; PAULO SANTOS ASSIS ; 2071 .19 .573 .259 .4627 .0001 .442
042 .0 .10 .1 , 2071 .19 .573 .259 .4627 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 20/05/2012 ; 
23/06/2012 ; Universidade Federal de Ouro Preto ; R$ 21 .073,50 ; 
 CBB ; OET-00005-12 ; SIMPOSIO ALFREDO GOES: INTE-
GRANDO CIÊNCIA E EDUCAÇÃO ; MARIA DE FáTIMA LEITE ; 
2071 .19 .573 .259 .4627 .0001 .442042 .0 .10 .1 , 2071 .19 .573 .259 .4627 .00
01 .445042 .0 .10 .1 ; 12/04/2012 ; 13/05/2012 ; Universidade Federal de 
Minas Gerais ; R$ 7 .000,00 ; 
 SHA ; OET-00563-11 ; I Coloquio Internacional de Psicossociologia 
do Trabalho : elaborações atuais em pesquisa e interven ; vANESSA 
ANDRADE DE BARROS ; 2071 .19 .573 .259 .4627 .0001 .442042 .101 .0 
, 2071 .19 .573 .259 .4627 .0001 .445042 .101 .0 ; 12/04/2012 ; 14/05/2014 
; Universidade Federal de Minas Gerais ; R$ 10 .000,00 ; 
 SHA ; PLT-00150-11 ; Olha a Gota que falta . Gora Dágua, um evento 
no campo artístico-intelectual brasileiro (1975-1980) ; MIRIAM HER-
METO DE Sá MOTTA ; 2071 .19 .573 .259 .4627 .0001 .442042 .101 .0 ; 
03/04/2012 ; 02/04/2013 ; Universidade Federal de Minas Gerais ; R$ 
7 .000,00 ; 
 CvZ ; PCE-00064-12 ; 19o Congresso Brasileiro de Apicultura e 5o 
Congresso Brasileiro de Meliponicultura ; RODRIGO DINIZ SIL-
vEIRA ; 2071 .19 .573 .259 .4627 .0001 .442042 .0 .10 .1 ; 22/05/2012 
; 26/06/2012 ; Universidade Federal dos vales do Jequitinhonha e 
Mucuri ; R$ 6 .318,00 ;  

 20 cm -13 284937 - 1  
   Fundação De Amparo À Pesquisa Do Estado De Minas Gerais – Fape-
mig Extrato De Termo De Outorga E Aceitação De Auxílio – Período 
12/04/12 A 13/04/12 Em Cumprimento À Lei N° 8666/93 E Suas Modi-
fi cações Posteriores. 
  
 SHA; 22001/12; bolsa de doutorado sanduíche para rafael diogo pereira 
desenvolver o projeto de pesquisa: “doutorado sanduiche no departa-
mento de ciencia politica y de la administracion ii, facultad de ciencias 
politicas y sociologia de la universidad complutensede madrid; Janete 
Lara de Oliveira Bertucci; 2071 .19 .573 .259 .4614 .0001 .442042 .10
1; 2071 .19 .573 .259 .4614 .0001 .445042 .101; 01/04/2012; 28/02/2013; 
UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais; R$ 48 .139,74; 
 REDE; 57/11; Rede mineira de biotecnologia para o agronegó-
cio; Simone Eliza Facioni Guimaraes; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 
442042 .0 .101; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 445042 .0 .101; 16/03/2012; 
15/03/2014; UFv-Universidade Federal de viçosa; R$ 1 .483 .963,00 .  

 4 cm -13 285259 - 1   

 InSTITUTo de meTroloGIa e 
qUalIdade do eSTado - IPem

   INSTITUTO DE METROLOGIA E QUALIDADE DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS – IPEM/MG 

 AvISO DE PREGÃO ELETRôNICO 
 O IPEM-MG torna público, para conhecimento dos interessados que 
fará realizar a seguinte Licitação: Processo nº 2331032/0010/2012 . 
Pregão Eletrônico nº 04/2012 . Pregoeiro: Renato Guimarães Almeida . 
OBJETO: Confecção e Instalação de Toldos . Data da realização/Local: 
27/04/2012, às 09h, através do Portal, www .compras .mg .gov .br . Reti-
rada do Edital a partir do dia 16/04/2012 gratuitamente pelo site do Por-
tal, informações: 31-3399-7125 . Contagem, 13/04/2012 .  

 3 cm -13 285149 - 1   

 UnIverSIdade eSTadUal de monTeS claroS

   Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 2769/2011 de Serviço, 
fi rmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-
MONTES e o(s) fornecedor(es) 12 .982 .811/0001-14 - DANTAS E 
SILvA LTDA - ME, Processo nº 2311021 000080/2011, Pregão eletrô-
nico . Objeto: Asinatura de jornais e revistas . Acréscimo no percentual 
de 12,26% . valor do acréscimo R$ 2 .000,00 . valor total: R$ 20 .300,00 . 
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311 .12 .364 .129 .4143 .0001 .339039
 .11 .0 .10 .1; 2311 .12 .571 .130 .4164 .0001 .339039 .11 .0 .10 .1 . Assinatura: 
04/04/2012 . Signatários: pela contratada Adriana Michelle Larcerda 
Calixto pela contratante Juventino Ruas de Abreu Junior . 
 Extrato Retifi cador do 4º Termo Aditivo do Contrato nº 1605/2009 de 
Serviço, fi rmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
UNIMONTES e o(s) fornecedor(es) 33 .000 .118/0001-79 - TELEMAR 
NORTE LESTE S/A, Processo nº 2311021 000015/2009,publicada 
nodia 21-03 . Onde está escrito 4º Termo Aditivo, leia-se 3º Termo 
Aditivo .  

 4 cm -13 285250 - 1   

 SecreTarIa de eSTado do meIo ambIenTe 
e do deSenvolvImenTo SUSTenTÁvel

   SEMAD 
 Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 024 .0 .2007 de Prestação de Servi-
ços celebrado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável - SEMAD e a empresa Minas Gerais Adminis-
tração e Serviços S/A - MGS, objetivando alteração na nomenclatura 
dos cargos conforme Plano de Cargos, Salários e Carreiras – PCSC, 
reajustamento de salários e vale alimentação conforme convenção cole-
tiva de trabalho de 2012, reajustamento de vale transporte conforme 
portaria BHTRANS DRR nº 127/2011, atualização dos salários dos 
cargos vinculados ao CREA-MG conforme Lei 4950-A/66 de 1º de 
janeiro de 2012 e alteração do quadro de pessoal . valor Global: R$ 
39 .035 .736,24 (trinta e nove milhões, trinta e cinco mil, setecentos e 
trinta e seis reais e vinte e quatro centavos) . Data de Assinatura: 12 de 
abril de 2012 . Belo Horizonte (a)Adriano Magalhães Chaves (a) Luzia 
Soraia Silva Ghader – MGS .  

 4 cm -13 284905 - 1  
   ATO DE RECONHECIMENTO DE INExIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 
 ASSUNTO: Reconhecimento da situação de Inexigibilidade de 
Licitação 
 PARTES:O Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD e 
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPvAT S .A . 
 DESPACHO: Conforme Justifi cativas contidas no processo, e tendo 
em vista a Nota Jurídica nº29/2012, de 5 de março de 2012 e Nota 
Jurídica n .º 33/2012, de 14 de março de 2012, respectivamente, bem 
como a Nota Técnica da Auditoria n .º1370 .1775 .12, de 28 de março 
de 2012, reconheço a situação de Inexigibilidade de Licitação, de 
acordo com o artigo 25, caput , da Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho 
de 1993, e suas alterações posteriores, objetivando a contratação direta 
da empresa Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPvAT S .A ., 
para prestação de serviço de pagamento dos seguros obrigatórios 
(DPVAT) dos veículos da frota ofi cial da Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, do Instituto Mineiro de Gestão das águas 
- IGAM e da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM no valor 
de R$11 .927,97 (onze mil, novecentos e vinte e sete reais e noventa e 
sete centavos) . 
 Intime-se . 
 Publique-se . 
 Belo Horizonte, 04 de Abril de 2012 . 
 Adriano Magalhães Chaves 
 Secretário de Estado de Meio Ambiente 
 e Desenvolvimento Sustentável  

 6 cm -13 285390 - 1   

 fUndação eSTadUal do meIo ambIenTe

   Primeiro Termo Aditivo ao convênio n .º 2091010200609 entre a Fun-
dação Estadual do Meio Ambiente – FEAM, a Fundação Arthur Ber-
nardes - FUNARBE e a Universidade Federal de viçosa . Objeto: alte-
ração da cláusula décima primeira do convênio original, bem como 

adoção de novo plano de trabalho . Prazo/vigência: prorrogação até 31 
de dezembro de 2012 . Termo assinado aos 13/02/2012 . a) José Cláudio 
Junqueira Ribeiro; b) Daniel Marçal de Queiroz; c) Nilda de Fátima 
Ferreira Soares .  

 2 cm -13 285419 - 1   

 SecreTarIa de eSTado de 
deSenvolvImenTo econômIco

   Extrato do Convênio nº10/2012 
 Partes: A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico -SEDE 
e o Município de Piedade do Rio Grande-MG . Objeto: cooperação téc-
nica e fi nanceira entre os partícipes com a fi nalidade de viabilizar a 
execução de obras de infraestrutura em área industrial no Município de 
Piedade do Rio Grande - MG . 
 Dotação orçamentária: 1461 .22 .661 .040 .4629 .0001 .444041 .32 .1 
 valor: R$ 778 .273,69 (setecentos e setenta e oito mil duzentos e setenta 
e três reais e sessenta e nove centavos) . vigência: 13 de abril de 2012 a 
03 de dezembro de 2012 . Data: 12/04/2012 . 
 Signatários: Dorothea Fonseca Furquim Werneck (SEDE), José Fer-
nandes Neto (MUNCÍPIO PIEDADE DO RIO GRANDE/MG) .  

 3 cm -13 284881 - 1  
   Primeiro Termo Aditivo ao Convênio de Cessão de Mútua Cooperação 
 nº00/2011-BDMG/05/2011/SEDE 
 Partes: Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico – SEDE e o Banco de Desenvolvimento 
de Minas Gerais S .A .-BDMG . Objeto: O presente instrumento tem por 
objeto prorrogar o prazo de vigência do convênio até 11 de fevereiro de 
2013 . Data:09 .02 .2012 . vigência: até 11/02/2013 . Signatários: Doro-
thea Fonseca Furquim Werneck (SEDE), Matheus Cotta de Carvalho e 
João Edison vaz Lopes (BDMG) .  

 2 cm -13 285101 - 1  
   Primeiro apostilamento ao Contrato nº 002A/2011 

 Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE 
e a empresa Buffet e Lanchonete o Melhor Sabor Ltda . Objeto: O pre-
sente apostilamento tem por objeto retifi car o valor estimado do con-
trato constante nos itens 4 .1 e 4 .2 . do 1º . Termo Aditivo celebrado em 
30/03/2012, passando de R$ 57 .129,15 (cinquenta e sete mil cento e 
vinte e nove reais e quinze centavos) para R$ 57 .123,75 (cinquenta e 
sete mil cento e vinte e três reais e setenta e cinco centavos) . Data: 
13 .04 .2012 . Signatário: Cláudio de Paiva Ferreira (SEDE) .  

 2 cm -13 284935 - 1  
   AvISO DE ABERTURA DE CONSULTA PÚBLICA DE 

EDITAL DE PARCERIA PÚBLICO PRIvADA 
  

 A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE) por 
meio da Unidade Central de Parcerias Público-Privadas (Unidade 
PPP) e a Secretaria de Estado Extraordinária de Gestão Metropolitana 
(SEGEM) por meio da Agência de Desenvolvimento da Região Metro-
politana (Agência RMBH) faz saber que está aberta a consulta pública 
da minuta de edital e respectivos anexos, referentes ao futuro processo 
de licitação, na modalidade concorrência pública, do tipo melhor téc-
nica e menor valor por tonelada a ser pago pelo Poder Concedente, para 
à exploração, mediante concessão administrativa, dos serviços de trans-
bordo, tratamento e disposição fi nal de resíduos sólidos urbanos nos 
municípios convenentes da Região Metropolitana de Belo Horizonte e 
Colar Metropolitano, em observância ao art . 10, vI, da Lei 11 .079, de 
30 de dezembro de 2004 . 
  
 As minutas de edital e dos respectivos anexos poderão ser obtidas no 
linkwww .ppp .mg .gov .br, a partir do dia 16 de abril de 2012 . 
  
 Os interessados poderão enviar suas sugestões e comentários para o 
endereço eletrônicorsu@ppp .mg .gov .br, até o dia 28 de maio do cor-
rente ano .  

 5 cm -13 285080 - 1  
   AvISO DE RETIFICAÇÃO DE CONSULTA PÚBLICA 

  
 A Unidade Central de PPP do Estado de Minas Gerais, da Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Econômico, e a Secretaria de Estado 
de Transportes e Obras Públicas informam, para conhecimento dos 
interessados, a retifi cação referente à consulta pública da minuta de 
edital e respectivos anexos, acerca do futuro processo de licitação, na 
modalidade concorrência pública, visando à exploração da Concessão 
Administrativa do serviço de implantação, pavimentação, recuperação, 
operação, manutenção, conservação e melhoramentos das vias cons-
tantes na rede viária no entorno da Cidade Administrativa do Estado 
de Minas Gerais, devendo ser excluída do objeto da Concessão a via 
urbana municipal Av . José Maria Alkimim . 
  
 As minutas de edital e dos respectivos anexos retifi cados, bem como 
os estudos de engenharia disponibilizados poderão ser obtidas no link 
www .ppp .mg .gov .br, a partir do dia 14 de abril de 2012 . 
  
 Os interessados poderão enviar suas sugestões e comentários para o 
endereço eletrônico entornoca@ppp .mg .gov .br, até o dia 31 de maio 
do corrente ano .  

 5 cm -13 285392 - 1   

 banco de deSenvolvImenTo do 
eSTado de mInaS GeraIS

    
 CT-2835/2012 . Contratado: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRE-
SARIAL GOvERNADOR vALADARES - ACE . Objeto: patrocínio 
concedido à CONTRATADA, para a realização da “ExPOLESTE – 
Mostra Empresarial do Leste Mineiro” . valor: R$20 .000,00 (vinte mil 
reais). Prazo: da data de assinatura até 3 (três) dias úteis após o fi m do 
evento . Data de assinatura: 28/3/2012 . 
  
 CT-2836/2012 . Contratado: FARIA vASCONCELOS EvENTOS E 
PROMOÇÕES LTDA . Objeto: patrocínio concedido à CONTRA-
TADA, para a realização da “MinasPão 2012” . valor: R$15 .000,00 
(quinze mil reais) . Prazo: da data de assinatura até 3 (três) dias úteis 
após o fi m do evento. Data de assinatura: 4/4/2012. 
  
 Primeiro aditivo ao Contrato 2664/2011 . Contratada: ESQUADRA 
vIGILÂNCIA & SEGURANÇA ARMADA LTDA . Objeto: a) alterar 
a Cláusula Terceira para nela acrescer subitem que indique expressa-
mente o critério de reajustamento dos valores contratados, conforme 
comando contido no art . 55, III, da Lei 8666/93; b) prorrogar a vigência 
do contrato por mais 12 (doze) meses a partir de 1/4/2012, com venci-
mento em 1/4/2013; c) estimar o valor do contrato, para o período pror-
rogado, em R$ 819 .025,73 (oitocentos e dezenove mil, vinte e cinco 
reais e setenta e três centavos), Data da assinatura: 20/3/2012 . 
  
 Terceiro aditivo ao Contrato 2546/2010 . Contratada: RIOMINAS TER-
CEIRIZAÇÃO E SERvIÇOS LTDA . Objeto: a) prorrogar a vigência 
do contrato por mais 12 (doze) meses a partir de 13/4/2012, com ven-
cimento em 13/4/2013; b) alterar a forma de execução do objeto para 
diminuir para 5 (cinco) o número de técnicos em contabilidade e cál-
culos, e acrescer 1 (um) coordenador; c) em decorrência da alteração 
expressa no item anterior, estimar o valor do contrato, para o perí-
odo prorrogado, em R$322 .132,53 (trezentos e vinte e dois mil, cento 
e trinta e dois reais e cinquenta e três centavos) . Data da assinatura: 
2/4/2012 . 
  
 Segundo aditivo ao Contrato 2537/2010 . Contratada: CONSÓRCIO 
OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIvO DE PASSAGEI-
ROS POR ôNIBUS DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE . 
Objeto: a) prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses 
a partir de 1/4/2012, com vencimento em 1/4/2013; b) estimar o valor 
máximo para o período prorrogado em R$130 .000,00 (cento e trinta mil 
reais) . Data da assinatura: 16/3/2012 . 
  

 EDITAL 023/2011 - HOMOLOGAÇÃO 
 O BDMG torna pública a homologação da licitação em referência, 
pelo seu Presidente, em 13/4/2012, tendo sido adjudicado o objeto 
à Cooperativa de Crédito de Carmo do Cajuru Ltda . – SICOOB 
CARMOCREDI .  

 11 cm -13 285394 - 1   

  comPanHIa mIneradora do 
PIrocloro de araXÁ

  coMPANHIA MINERADoRA Do PIRocLoRo DE 
ARAxá – coMIPA/cNPJ 17 .806 .779/0001-30  

 Assembléia Geral Ordinária 
 CONvOCAÇÃO 

 Ficam convocados os senhores Acionistas da Companhia Minera-
dora do Pirocloro de Araxá – COMIPA, a se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária, que será realizada na sede da sociedade, à Rua dos 
Topázios, s/nº, Prédio I, Salas 1 e 2 - vila Lamartine, em Araxá/MG . 
no dia 27 (vinte e sete) de abril de 2012, às 10:00 (dez) horas, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 Assembléia Geral Ordinária 
 a)Exame, discussão e votação do relatório da Diretoria, análise e apro-
vação das contas dos administradores, demonstrações fi nanceiras, des-
tinação do lucro líquido do exercício, pareceres do Conselho Fiscal e 
Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2011; b)Eleição dos membros do Conselho Fiscal; c)
Outros assuntos de interesse da sociedade . 
 Araxá, 13 de abril de 2012 . 
 OSWALDO BORGES DA COSTA FILHO 
 Diretor Presidente 
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 comPanHIa enerGéTIca do 
eSTado de mInaS GeraIS

    
  

 CNPJ: 06 .981 .180/0001-16 
 AMS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇOS 

  
 HOMOLOGAÇÃO 

 LI/IM . Processo: PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 530 - H04174 . 
Objeto: Contratação dos serviços de pareceres técnicos com estudo de 
viabilidade para implantação de empreendimentos do Grupo CEMIG . 
Prazo: 36 (trinta e seis) meses . valor: R$2 .486 .312,90 (dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e doze reais e noventa cen-
tavos) . Homologada em: 12/04/2012 e adjudicada para a CAPPE BRA-
SIL ENGENHARIA LTDA . e a CORREIA LIMA ENGENHARIA 
LTDA . os percentuais de 60% (sessenta por cento) e 40% (quarenta por 
cento), respectivamente . 
  
 LI/IM- Processo: PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 500-H03783 . 
Objeto: serviços necessários para executar o processo de constituição 
de servidão e aquisição de imóveis, através de validação do cadastro 
e laudos de avaliação, negociação, cumprimento de mandado judicial, 
escrituração e registro de imóveis para a implantação de subestações, 
linhas de transmissão, redes de distribuição rural e urbana, estações 
repetidoras e outros empreendimentos de interesse das CONTRATAN-
TES, em todo o Estado de Minas Gerais, nas proximidades das divisas 
dos Estados limítrofes e nos demais Estados do país . Prazo: 36 meses . 
valores: R$6 .091 .800,00 adjudicado à Cappe Brasil Engenharia Ltda .; 
R$4 .061 .200,00 adjudicado à Consulta-Consultores Associados Ltda . 
Homologada em: 05/03/12 . 
  
 LI/IA- Processo: PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 500-H04046 . 
Objeto: serviços de construção de nova guarita para a unidade Hangar . 
Prazo: 12 meses . valores: R$52 .000,00 adjudicada à Escala Engenharia 
Ltda . . Homologada em: 26/03/12 . 
  
 LI/IA- Processo: PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 500-H04092 . 
Objeto: serviços de construção de nova guarita do Edifício Fernando 
Pinto Peixoto . Prazo: 12 meses . valores: R$55 .000,00 adjudicada à 
Escala Engenharia Ltda . . Homologada em: 26/03/12 . 
  

 ADENDO 
 Pregão Eletrônico MS/CS 530-H03415 . Objeto: Contratação dos servi-
ços de fi scalização/patrulhamento de faixas de servidão sob linhas de 
transmissão nas regiões de Montes Claros, Jaíba, João Pinheiro, Para-
catu, Arinos e Curvelo . Adendo nº 3 . Objetivo: Alterar a data de reali-
zação do pregão e do envio de propostas para 16/04/12 .  

 11 cm -13 285145 - 1  

    
  

 CNPJ: 06 .981 .180/0001-16 
 MS/PG 

 SUSPENSÃO DE FORNECEDOR 
  
 No uso da competência a mim defi nida e à vista das conclusões cons-
tantes do Processo Administrativo nº 020/2011, aplico à empresa 
ELETROMECÂNICA MINEIRA LTDA . a penalidade de suspensão 
do cadastro de fornecedores, suspensão de participação em licitação 
e impedimento de contratar com a Cemig, suas subsidiarias e coliga-
das pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do pri-
meiro dia útil após a publicação do ato, com fulcro no artigo 12, da Lei 
14.167/2002, bem como a rescisão de todos os contratos fi rmados entre 
essa empresa e a Cemig, suas subsidiárias e coligadas . 
  
 Belo Horizonte, 12 de abril de 2012 . 
  
 Geraldo Amarildo da Rocha 
 Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mer-
cado Fornecedor  

 6 cm -13 285150 - 1  

    
  

 CNPJ: 06 .981 .180/0001-16 
  

 MS/MT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
  
 Pregão Eletrônico - Nº 530-G04244 - Lousa Interativa . Abertura da ses-
são pública 08/05/2012, às 09h30min - Envio de proposta: sítio www .
cemig .com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital dispo-
nível, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho 
- Gerente de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Nº 530-G04246 - Bloco de Teste . Abertura da ses-
são pública 10/05/2012, às 09h30min - Envio de proposta: sítio www .
cemig .com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital dispo-
nível, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho 
- Gerente de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Nº 530-G04233 - conetor terminal . Adendo nº 01 
- Alteração da data de abertura da sessão pública - Abertura da sessão 
pública 04/05/12, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .
com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital e adendos dis-
poníveis, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carva-
lho - Gerente de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Nº 530-G04254 - Coletor de Dados Portátil e Aces-
sórios . Adendo nº 01 - Alteração do prazo de entrega - Abertura da ses-
são pública 11/05/12, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .
com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital e adendos 
disponíveis, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Car-
valho - Gerente de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Nº 530-G04181 - Conetores Terminal . Comunica-
mos a retomada da sessão pública do Pregão Eletrônico acima referen-
ciado e convocamos os licitantes participantes a estarem conectados no 
sítio www .cemig .com .br – Portal de Compras da Cemig – para reto-
mada da sessão pública em 17/04/12, às 14h . Rosana Figueiredo de 
Carvalho - Gerente de Suprimento de Material .  

 8 cm -13 285148 - 1  

    
  

 CNPJ: 06 .981 .180/0001-16 
  

 Termo Aditivo de Convênio 
  
 TE: Partes: Cemig Distribuição S .A ., Universidade Federal de Minas 
Gerais, com interveniência da Fundação Christiano Otoni . Objeto: 
extensão do prazo de execução do convênio 4020000273 - P&D D252 
- “Metodologia para Aplicação da Bobina de Petersen no Aterramento 
do Neutro dos Transformadores das Subestações de Distribuição em 
Sistema com Neutro”, em 03 meses . Prazo: 27 meses a contar de 
08/04/2010 . Assinatura: 05/04/2012  

 4 cm -13 285316 - 1  

    
  

 CNPJ 06 .981 .176/0001-58 
  

 MS/MT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
  
 Pregão Eletrônico - Nº 500-G04248 - Microhmímetro Digital, Medidor 
de Resistência e Megôhmetro . Abertura da sessão pública 10/05/2012, 
às 09h30min - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 
7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, 
no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente de Supri-
mento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Nº 500-G04250 - Instrumentos de Controle de 
Pressão, vazão, Fluxo . Abertura da sessão pública 26/04/12, às 9 horas 
- Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 7h30 da data de 
abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . 
Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Nº 500-G04176 - Baterias Estacionárias . Adendo 
nº 01 - Alteração do prazo de entrega - Abertura da sessão pública 
26/04/12, às 9h30 - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 
7h30 da data de abertura da sessão . Edital e adendos disponíveis, gra-
tuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente 
de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Nº 500-G04263 - vestuário Resistente a Chama . 
Abertura da sessão pública 18/05/12, às 9 horas - Envio de proposta: 
sítio www .cemig .com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . 
Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de 
Carvalho - Gerente de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico – Nº 500-G03723 – Cemig Serviço – Cemig Telecom 
– Gasmig – Effi cientiaOUTSOURCING DE SUPRIMENTO DE CON-
SUMÍvEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO E INFORMáTICA 
vIA WEB – MATWEB III . Abertura da sessão pública 14/05/12, às 9 
horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 7h30 da data 
de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . 
Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente de Suprimento de Material .  

 8 cm -13 285140 - 1  

    
 CNPJ 06 .981 .176/0001-58 

 CONvÊNIO 
  
 TE: 4020000486 - Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A, Uni-
versidade Federal de Minas Gerais com interveniência da Fundação 
de Desenvolvimento da Pesquisa . Objeto: Desenvolvimento do pro-
jeto de P&D “GT396 – Metodologia para Defi nição de Teores Dele-
térios de Compostos de Enxofre em Concretos e Argamassas de Usinas 
Hidrelétricas” . valor: R$1 .016 .600,00 . Prazo: 24 meses . Assinatura: 
15/02/2012 .  

 4 cm -13 285312 - 1  

    
  

 CNPJ 06 .981 .176/0001-58 
  

 MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇOS 
  

 ADITIvO 
 RH/FA - Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A . e Cemig Distri-
buição S .A . x Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI 
MG . Objeto: Prorrogação do prazo de vigência e reajuste aos contra-
tos 4570011688/530 e 4570011689/510 . Prazo: de 12 meses, para 24 
meses . Ass .: 16/09/2011 . 
  
 EP/EC - Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A . x RBA Engenha-
ria e Planejamento Ambiental Ltda . Objeto: Prorrogação do prazo de 
vigência e reajuste ao contrato 4570012669 . Prazo: de 12 meses, para 24 
meses . valor: de: R$23 .269,00, para: R$23 .636,24 . Ass .: 28/03/2012 . 
  

 ADENDO 
 PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 510- H03731 . Objeto: Serviços de 
geoprocessamento visando a aquisição de produtos imageadores para 
fi ns de regularização e gestão imobiliária – UHE Três Marias. Adendo 
nº 02 . Objetivo: Data de retomada de sessão pública dia 26/04/12 às 
14:00 horas . 
  
 PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 510-H04023 . Objeto: Serviços de 
montagem eletromecânica e elétrica para adequação do Plano Dire-
tor de Automação nas SE’s várzea da Palma e Três Marias, conforme 
Especifi cações Técnicas contidas na relação de documentos EP/RM nº 
001/2012 - Anexo 1 deste Edital . . Adendo nº 02 . Objetivo: Alteração da 
data de realização do pregão para o dia 19/04/2012 as 09h: 30min .  

 8 cm -13 285136 - 1  

 cemIG Telecom

    
 CNPJ 02 .983 .428/0001-27 – NIRE 3130001352-9 

 Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária 
 Convocação 

  
 Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se, cumulativa-
mente em 27 de abril de 2012, às 8h30min, na Rua dos Inconfi dentes, 
1051, 1ª e 2ª sobrelojas, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, a 
fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: 
  
 1 . exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício fi ndo em 31-12-
2011, bem como dos respectivos documentos complementares; 
  
 2 . destinação do lucro líquido do exercício de 2011, de acordo com o 
disposto no artigo 192 da Lei 6 .404/1976, no montante de R$13 .260 
mil, e do percentual de 8% do valor que será subtraído da conta sub-
grupo Reserva de Retenção, no montante de R$4 .403 mil; 
  
 3. defi nição do modo e da data do pagamento dos dividendos, na forma 
de juros sobre capital próprio; 
  
 4. eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal e fi xa-
ção da sua remuneração; 
  
 5 . alteração na composição do Conselho de Administração, em decor-
rência de renúncia; e, 
  
 6. fi xação da remuneração dos Administradores. 
  
 Belo Horizonte, 30 de março de 2012 . 

 Djalma Bastos de Morais 
 Presidente do Conselho de Administração  
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