
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 03 de Janeiro de 2018 – 25 
mg .gov .br, até o dia 10/01/2018, às 17:00 horas e no dia 11/01/2018 das 
07:00h horas até as 09:00 .
ExTrATO PArA CHAMADA PÚBLiCA:
A Caixa Escolar Walton Batalha Lima realiza Chamada Pública nº 
04/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 24/01/2018, às 09:00hs, na Escola 
Estadual Walton Batalha Lima, localizada rua Abílio ramalho, nº 149, 
Santo Onofre - Carangola MG, telefone: 32 – 3741-1843, e-mail: esco-
la .96806@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br .

9 cm -02 1046250 - 1
A Caixa Escolar PADrE JOSÉ COELHO torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de fevereiro de 
2018, ÀS 14 H, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade Tomada 
de preço para contratação de pessoa jurídica para execução de obras de 
(reforma) Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE PADrE JOSÉ COELHO , localizada na ave-
nida Presidente Antônio Carlos n° 181 – CEP 38 .880000 _ Telefone 
(034) 3853 1019, e-mail: escola.119679@educacao.mg.gov.br até o dia 
05/02/2018, de 7h às 22 h  .
A Caixa Escolar Abílio Caixeta de Queiroz torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 12/01/2018, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE (Fonte 21). Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da Escola Estadual “Abílio Caixeta de Queiroz”, localizada na rua 
Francisco de Assis Sabino, n° 221 – bairro Alvorada – CEP 38701-488 
– Cidade de Patos de Minas / MG Telefone (034) 3822-1953, e-mail: 
escola .118818@educacao .mg .gov .br, até o dia 11/01/2018, de 07:00 às 
13:00 horas .
A CAixA ESCOLAr PrOFESSOr rAFAEL JOSE DE SOuZA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
15 de janeiro de 2018, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2018, 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Dr ADirON GONÇALvES BOAvEN-
TurA, localizada na rua Francisco de Paula Moura Neto n°219 rio 
Paranaíba- MG – CEP 38810-000 – Telefone (034) 3855-1346, e-mail: 
escola .122629@educacao .mg .gov .br até 15/01/2017, às 08:00 horas .

6 cm -02 1046290 - 1

polícia militar do eStado 
de minaS GeraiS

POLÍCiA MiLiTAr – DirETOriA DE FiNANÇAS
2º TErMO ADiTivO AO CONvÊNiO Nº 028/2016 . PArTES: Muni-
cípio de Diamantina/MG e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 
OBJETO: Prorrogar o prazo de vigência, autorizar a utilização dos 
rendimentos de aplicação financeira pela PMMG, bem como instituir 
novo plano de trabalho . viGÊNCiA: 31/12/2018 . ASSiNATurA: 
29/12/2017 .

2 cm -02 1045971 - 1
PMMG/rCAT – 149º GEAT – cujo objeto: Termo de autorização de 
uso, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, através do rCAT 
e o 149º Grupo de Escoteiros Alferes Tiradentes-GEAT, para utilização 
de parte das dependências do rCAT . Assinatura: 29/12/2017 . vigên-
cia: 60 meses .

1 cm -02 1046345 - 1
PMMG-HPM x Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de 
Minas Gerais . Contrato nº 9174219/2017 .Objeto:serviço de forneci-
mento de hemocomponentes .valor: r$395 .323,33 .vigência: 60 meses 
a partir de 02/01/2018 .

1 cm -02 1046079 - 1

21º B P M
PMMG – 21º BPM x Prefeitura Municipal de Brás Pires/MG – Convê-
nio 008/2017 - 1º Termo Aditivo . Objeto: Logística para Policiamento 
Ostensivo . vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018 - valor r$ 34 .320,00 .
PMMG – 21º BPM x Prefeitura Municipal de Divinésia/MG – Convê-
nio 008/2015 - 3º Termo Aditivo . Objeto: Logística para Policiamento 
Ostensivo . vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018 - valor r$ 18 .000,00 .
PMMG – 21º BPM x Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG 
– Convênio 004/2017 - 1º Termo Aditivo . Objeto: Logística para Poli-
ciamento Ostensivo . vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018 - valor r$ 
28 .200,00
PMMG – 21º BPM x Prefeitura Municipal de Guarani/MG – Convê-
nio 003/2017 - 2º Termo Aditivo . Objeto: Logística para Policiamento 
Ostensivo . vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018 - valor r$ 39 .600,00
PMMG – 21º BPM x Prefeitura Municipal de Piraúba/MG – Convê-
nio 002/2017 - 1º Termo Aditivo . Objeto: Logística para Policiamento 
Ostensivo . vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018 - valor r$ 42 .000,00
PMMG – 21º BPM x Prefeitura Municipal de Senador Firmino/MG 
– Convênio 007/2017 - 1º Termo Aditivo . Objeto: Logística para Poli-
ciamento Ostensivo . vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018 - valor r$ 
30 .000,00

5 cm -02 1045955 - 1
PMMG – 7ª Cia PM ind/2ª rPM
Extrato do 1º Termo Aditivo Convênio de Cooperação Mútua 01/18- 
repasse de material e serviços, conforme plano de trabalho entre a 
PMMG X Prefeitura Municipal de Bonfim/MG. Valor R$ 1.300,00 (hum 
mil e trezentos reais) mensal vigência : 01/01/2018 a 31/12/2018 .

1 cm -02 1046043 - 1

POLÍCiA MiLiTAr – DirETOriA DE FiNANÇAS
7º TErMO ADiTivO AO CONvÊNiO Nº 487 .5/2012 . PArTES: 
Município de Diamantina/MG e a Polícia Militar de Minas Gerais 
(PMMG). OBJETO: Prorrogar do prazo de vigência, autorizar a utili-
zação dos rendimentos de aplicação financeira pela PMMG, bem como 
adequar novo o Plano de Trabalho . viGÊNCiA: 31/04/2018 . ASSiNA-
TurA: 29/12/2017 .

2 cm -02 1045969 - 1
PMMG – 63 BPM x Município de Bambuí/MG . 3 Termo Aditivo ao 
Convênio 01/2017 . Objeto: ajustamento do conêvnio, bem como de seu 
plano de trabalho celebrado entre as partes em 02/01/2017 . valor pre-
visto para o ano de 2018: R$83.349,20 (oitenta e três mil trezentos e 
quarenta e nove reais e vinte centavos) .

1 cm -02 1046065 - 1
PMMG–CG–Ato de ratificação de Inexigibilidade de Lici-
tação 11/2017–HPMxAgis Medical Produtos Hospitalares 
Ltda,CNPJ:05 .222 .267/0001-47 .Objeto:serviço de manutenção com 
fornecimento de peças e acessórios para duas câmeras de vídeo da 
marca richard Wolf .valor:r$14 .716,00 . D .O .: 1251 .10 .302 .133 .2071
 .0001 .339033921Fr49 2 . DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso 
iii, do Decreto Estadual 43 .817, de 14 de junho de 2004, resolução nº 
3 .720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no artigo 25, inciso 
i, da Lei8 .666/1993, rATiFiCO o Ato de inexigibilidade de Licitação 
do HPM .

3 cm -02 1046124 - 1
PMMG – 14º BPM x Cemig Distribuição S .A; Contrato 9093643 . 1º 
Termo Aditivo . Objeto: Prorrogação do prazo de vigência para até 
21/12/2018 do contrato CCEr e CuSD, para atendimento da unidade 
consumidora . valor: r$ 180 .000,00 .

1 cm -02 1046125 - 1
PMMG–CG–Ato de ratificação de Inexigibilidade de Licitação 
12/2017–HPMxOpuspac indústria e Comércio de Máquinas Eireli-
EPP,CNPJ:10 .780 .790/0001-29 .Objeto:serviço de manutenção com 
fornecimento de peças assistência técnica em uma máquina unitariza-
dora de medicamentos da marca Opuspac .valor:r$11 .580,00 .D .O .:125
1 .10 .302 .133 .2071 .0001 .3390 .33921Fr49 2 . DESPACHO: nos termos 
do artigo 2º, inciso iii, do Decreto Estadual 43 .817, de 14 de junho de 
2004, resolução nº 3 .720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no 
artigo 25, inciso i, da Lei8 .666/1993, rATiFiCO o Ato de inexigibili-
dade de Licitação do HPM .

3 cm -02 1046130 - 1
PMMG – CG – Ato de ratificação de Inexigibilidade de Lici-
tação 14/2017–HPMxAgis Medical Produtos Hospitalares 
Ltda,CNPJ:05 .222 .267/0001-47 .Objeto:aquisição de acessório para 
manutenção de insuflador de CO2 da marca Richard Wolf. Valor:R$ 
16 .680,00  .D .O .:1251  . 10  . 302  . 133  . 2071  . 0001  . 3390  .3024 Fr49 
2 . DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso iii, do Decreto Estadual 
43 .817, de 14 de junho de 2004, resolução nº 3 .720-CG, de 09 de junho 
de 2003, e com fulcro no artigo 25, inciso i, da Lei 8 .666/1993, rATi-
FiCO o Ato de inexigibilidade de Licitação do HPM .

2 cm -02 1046137 - 1
POLÍCiA MiLiTAr – DirETOriA DE FiNANÇAS

6º TErMO ADiTivO AO CONvÊNiO Nº 001/2013 . PArTES: Muni-
cípio de Manhumirim/MG e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). 
OBJETO: Prorrogar do prazo de vigência, acrescer R$ 63.000,00 (ses-
senta e três mil reais), autorizar a utilização dos rendimentos de aplica-
ção financeira pela PMMG, bem como adequar novo o Plano de Traba-
lho . viGÊNCiA: 31/12/2018 . ASSiNATurA: 29/12/2017 .

2 cm -02 1045972 - 1
PMMG/COdont – Tomada de Preços n . 01/2017 - Processo n . 92/2017 
– Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de ser-
viços e estudos técnicos, serviços preliminares, anteprojetos, projetos 
básicos, projetos executivos, elaboração de estudos ambientais e apoio 
técnico para reestruturação da estrutura física do Centro Odontológico 
da PMMG (COdont). O Ordenador de Despesa do Centro Odontoló-
gico da PMMG torna pública a solução dos recursos administrativos 
apresentados, dando provimento aos requerimentos das empresas C&P 
Arquitetura Ltda, CNPJ n . 02 .928 .194/0001-15; Consmara Engenha-
ria Ltda, CNPJ n . 05 .133 .376/0002-79; Equilíbrio Engenharia Ltda, 
CNPJ n . 08 .625 .222/0001-01; e negando provimento aos requeri-
mentos das empresas Construtora Carvalho Monteiro Ltda, CNPJ n . 
13 .304 .223/001-94, e Maisquatro Empreendimentos Ltda, CNPJ n . 
07 .996 .563/0001-20 . Os recursos administrativos e as respectivas 
soluções encontram-se inseridos nos autos da Tomada de Preços n . 
01/2017-COdont e estão disponíveis para consulta no Centro Odonto-
lógico da PMMG . Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM 
– Ordenador de Despesa .

4 cm -02 1046262 - 1
O Estado de Minas Gerais, através da PMMG representada pelo Ten Cel 
PM Macos Ângelo vieira Júnior, Comandante do 34º BPM x CEMiG 
S .A – Aditivo 01/2017 – 34º BPM . Contrato 5000077397/2016-A1 . 
Objeto: distribuição de energia elétrica para essa unidade . início: 
29/12/2017 a 29/12/2018 .

1 cm -02 1045978 - 1
PMMG – 46º BPM x Cruzeiro da Fortaleza . 1º T .A . ao convênio 
03/2017. Objeto: Alteração da cláusula 6ª (vigência prorrogada até 
31/12/2018) . Assinatura: 29/12/2017 .
PMMG – 46º BPM x Abadia dos Dourados . 1º T .A . ao convê-
nio 02/2017. Objeto: Alteração da cláusula 4ª (valor). Assinatura: 
29/12/2017 .
PMMG–46º BPM x Sd PM Fábio Lustosa de Oliveira . Autorização de 
uso 03/2017 . Objeto: Autorização de uso de imóvel situado na r . Qua-
tro n . 471, São Sebastião, Monte Carmelo/MG . vigência: 29/12/2017 
a 28/12/2022 .

3 cm -02 1045986 - 1

PMMG – 6ªrPM/8ºBPM x Prefeitura Municipal de itutinga/MG – 
Convênio 01/2018 . Objeto: Cooperação mútua . vigência a partir de sua 
data de publicação até 31/12/2018 . valor r$ 30 .600,00 .

1 cm -02 1046153 - 1
PMMG–CAA17 x Município de São Gonçalo do Sapucaí/MG . Convê-
nio; Objeto: Aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da 
ordem pública . vigência 01/01/18 a 31/12/18 .

1 cm -02 1046155 - 1
PMMG/COdont – Tomada de Preços n . 01/2017 - Processo n . 92/2017 
– Objeto: contratação de empresa especializada para elaboração de ser-
viços e estudos técnicos, serviços preliminares, anteprojetos, projetos 
básicos, projetos executivos, elaboração de estudos ambientais e apoio 
técnico para reestruturação da estrutura física do Centro Odontológico 
da PMMG (COdont). O Presidente da Comissão Especial de Licita-
ção torna público que a sessão de abertura dos envelopes de Propos-
tas de Preços ocorrerá no dia 08 de janeiro de 2018, segunda-feira, às 
10h00min, no Centro Odontológico da PMMG, situado na avenida do 
Contorno, n. 3.300, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte (MG). Infor-
mações pelos telefones (31) 3307-0485 e (31) 3307-0474. Joaquim 
Manoel Alves Cardoso, 1º Ten PM – Presidente da Comissão Especial 
de Licitação .

3 cm -02 1046259 - 1
PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de São Lourenço /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de São Lourenço-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Soledade de Minas /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Soledade de Minas-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Carmo de Minas /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Carmo de Minas-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 . 

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Dom viçoso/
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Dom viçoso-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Caxambu /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Caxambu-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Minduri/
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Minduri-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Cruzília /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Cruzília-MG .vigência: 01/01/2018 a 01/01/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Passa Quatro /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Passa Quatro-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Alagoa /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de itamonte-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Liberdade /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Liberdade-MG .vigência: 01/01/2018 a 31/12/2018 .

PMMG – 57ºBPM x Prefeitura de Passa vinte /
MG .Convênios:Objetos:Cooperação mútua visando aperfeiçoamento 
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Passa vinte-MG .vigência:01/01/2018 a 31/12/2020 .

12 cm -02 1046230 - 1
PMMG–CG–Ato de ratificação de Inexigibilidade de Lici-
tação 13/2017–HPMxvitae Tecnologia em Medicina Lta-
EPP,CNPJ:02 .873 .047/0001-95 .Objeto:serviço de manutenção com 
fornecimento de peças e acessórios pars quinze ventiladores pulmo-
nares da marca Dixtal .valor:r$143 .980,00 .D .O .:1251 .10 .302 .133 .207
1 .0001 .3390 .3921Fr49 2 . DESPACHO: nos termos do artigo 2º, inciso 
iii, do Decreto Estadual 43 .817, de 14 de junho de 2004, resolução nº 
3 .720-CG, de 09 de junho de 2003, e com fulcro no artigo 25, inciso 
i, da Lei8 .666/1993, rATiFiCO o Ato de inexigibilidade de Licitação 
do HPM .

3 cm -02 1046133 - 1
PMMG - 11º BPM x Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá/MG; Con-
vênio 21/2017; Objeto: aperfeiçoar o policiamento e a preservação da 
ordem pública no município; vigência: até 31/12/2018 a partir de sua 
publicação, valor Global: r$ 36 .000,00 .

1 cm -02 1046202 - 1
PMMG – 25º BPM x Município de Jequitibá . 1º Termo Aditivo ao Con-
vênio nº 06/2014 . Objeto: aumento do valor de repasse de materiais 
e serviços pelo Município de Jequitibá ao Destacamento da PMMG . 
Data: 12/12/2017 .

1 cm -02 1046224 - 1

PMMG-3º BPM x CEMiG DiSTriBuiÇÃO S .A . 1º Primeiro Termo 
Aditivo ao Contrato de Compra de Energia Elétrica regulada entre a 
CEMiG DiSTriBuiÇÃO S .A e a POLÍCiA MiLiTAr DO ESTADO 
DE MiNAS GErAiS . CONTrATO nº5000066263/2016-A1 . Objeto: 
Alteração da vigência do contrato que era de 29/12/2016 a 28/12/2017 
e passará a vigorar de 29/12/2017 a 28/12/2018, com o objetivo de aten-
dimento da unidade consumidora localizada na rua Pedro Duarte, s/n, 
bairro romana, no município de Diamantina/MG .

2 cm -30 1045951 - 1

11ª rPM/51º BPM – PrEGÃO ELETrÔNiCO
PMMG/51º BPM - Pregão Eletrônico nº 04/2017 . Processo 1255345 
34/2017 . Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização predial 
a serem executados nas dependências do NAiS/51º BPM em Janaúba/
MG . Envio das propostas iniciará em 03/01/2018 e a abertura da sessão 
do Pregão será no dia 16/01/2018 às 09:00h, no site: www .compras .
mg .gov .br, onde poderão ser obtidas maiores informações através do 
Edital .

2 cm -02 1045966 - 1

polícia civil do eStado de minaS GeraiS

POLÍCiA CiviL DO ESTADO DE MiNAS GErAiS
EDiTAiS E AviSOS

Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Extrato do iii Termo Aditivo ao Contrato nº 9149573/2017
Processo: 138/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico

Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa Posto Longana Ltda, Do 
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro da aquisição de gasolina 
automotiva tipo: comum, atualizando o preço, passando de r$4,09 
(quatro reais e nove centavos) para R$4,22 (quatro reais e vinte e dois 
centavos) e do Óleo Diesel Automotivo Tipo: S10, atualizando o preço 
unitário do litro, passando de R$ 3,43 (três reais e quarenta e três cen-
tavos) para R$ 3,55 (três reais e cinquenta e cinco centavos) destina-
dos ao abastecimento das viaturas alocadas nas unidades da PCMG em 
João Monlevade/MG . Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas 
e condições do contrato original . Assinatura: 15/12/2017 . Signatários: 
Dr. Alberto Gomes Vieira (P/Contratante) e Genilton Cícero Machado 
(P/ Contratada).

Extrato do i Termo Aditivo ao Contrato nº 9143979/2017
Processo: 72/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico

Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa Pocai Comércio de combustí-
veis e Lubrificantes Ltda, Do Objeto: Reequilíbrio econômico-finan-
ceiro da aquisição de gasolina automotiva tipo: comum, atualizando o 
preço, passando de R$4,20 (quatro reais e vinte centavos) para R$4,75 
(quatro reais e setenta e cinco centavos), destinados ao abastecimento 
das viaturas alocadas nas unidades da PCMG em Monte Sião/MG . 
Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato 
original . Assinatura: 05/12/2017 . Signatários: Dr . André vinicius Cora-
zza (P/Contratante) e Alexandre Alvarenga Pocai (P/ Contratada).

7 cm -29 1045852 - 1

corpo de bombeiroS militar do 
eStado de minaS GeraiS

– ABM – resumo do Contrato nº 66/2017 - designação para exercer fun-
ção de magistério . Partes: CBMMG x Mônica Mendonça de Freitas . O 
(a) professor (a) acima qualificado (a) Orientação de TCC - BGBM Nº 
6 - 9Fev2017, AL BM Gilberto Willians Borges Airão, AL BM Fábio 
Antônio Alves de Lima, AL BM Marcos Eustáquio da Silva e AL BM 
Walquiria de Marilac F . Coelho, com carga horária total de 64 horas-
aula, recebendo o valor constante do Decreto 18 .387, de 15fev1997 por 
hora-aula ministrada, no período de 16/5/2017 a 20/9/2017 . resumo do 
Contrato nº 67/2017 - designação para exercer função de magistério . 
Partes: CBMMG X Pedro Schultz Fonseca Baptista. O (a) professor (a) 
acima qualificado (a) Orientação de TCC - BGBM Nº 6 - 9Fev2017, 
AL BM Welton Claúdio de Souza, com carga horária total de 16 horas-
aula, recebendo o valor constante do Decreto 18 .387, de 15fev1997 por 
hora-aula ministrada, no período de 16/5/2017 a 20/9/2017 . resumo do 
Contrato nº 68/2017 - designação para exercer função de magistério . 
Partes: CBMMG X Mauro José da Rocha. O (a) professor (a) acima 
qualificado (a) Orientação de TCC - BGBM Nº 6 - 9Fev2017, CHO - 
AL BM rildo Gonçalves de Jesus e Al BM Eduardo Freitas Mota, com 
carga horária total de 32 horas-aula, recebendo o valor constante do 
Decreto 18 .387, de 15fev1997 por hora-aula ministrada, no período de 
16/5/2017 a 20/9/2017 .
– 9º BBM – Resumo do Convênio nº 001/2017, (Termo de Cooperação 
Técnica que Celebram entre si o Estado de Minas Gerais, por inter-
médio do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, e o Municí-
pio de itajubá/MG) . vigência: 01/01/2017 a 31/12/2020 . varginha, 02 
de janeiro de 2018 . Signatários: Giuvaine Barbosa de Moraes, Ten Cel 
BM, Comandante do 9º BBM e rodrigo imar Martinez riera Prefeito 
Municipal de itajubá/MG .
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