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841428 13/03/2019 Caixa Escolar Professora 
Corina De Oliveira 20032900000128 Ee Professora Corina De Oliveira uberaba Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 30/04/2020

841440 13/03/2019 Caixa Escolar Quintiliano Jardim 19466614000191 Ee Quintiliano Jardim uberaba Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 30/04/2020
841432 13/03/2019 Caixa Escolar Rotary uberaba 19941897000186 Ee Rotary uberaba Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 30/04/2020
841434 13/03/2019 Caixa Escolar Santa Terezinha 19942143000140 Ee Santa Terezinha uberaba Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 30/04/2020

841443 13/03/2019 Caixa Escolar Sao 
Benedito De uberaba 20017927000141 Ee São Benedito uberaba Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 30/04/2020

872319 26/03/2019 Caixa Escolar 13 De Maio 19921501000139 Ee 13 De Maio uberlandia Aditivo De Meta - Aquisição De Mobiliário/Equipamento- Emenda Parlamentar 0,00 31/12/2019
738885 13/03/2019 Caixa Escolar Lacy Ribeiro De Lima 19920396000113 Ee Clarimundo Carneiro uberlandia Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 21/03/2020

814092 13/03/2019 Caixa Escolar Dr Duarte 
Da Ee Dr D P ulhoa 19922178000118 Ee Dr Duarte Pimentel De ulhoa uberlandia Aditivo De Meta - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 30/06/2019

738967 13/03/2019 Caixa Escolar Walter Garcia 22229512000167 Ee Neuza Rezende uberlandia Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 23/03/2020
738827 13/03/2019 Caixa Escolar Tubal vilela Da Silva 20729927000174 Ee Tubal vilela Da Silva uberlandia Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 21/03/2020

766871 13/03/2019 Caixa Escolar Antonio 
Cordeiro De Oliveira 20210688000141 Ee Fidelcino viana veredinha Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 22/12/2019

752600 13/03/2019 Caixa Escolar Antonio 
Cordeiro De Oliveira 20210688000141 Ee Fidelcino viana veredinha Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Esolar 0,00 26/08/2019

738936 13/03/2019 Caixa Escolar Elza Maria 
Drumond Toledo 65177347000150 Cesec Conjunto Habitacional Caieiras vespasiano Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 24/03/2020

738892 13/03/2019 Caixa Escolar Rafael 
Mansur Pimentel 42776351000139 Ee José Gabriel De Oliveira vespasiano Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 21/03/2020

723196 13/03/2019 Caixa Escolar Nossa 
Senhora De Fatima 19136613000189 Ee Maria Da Piedade Fonseca vespasiano Aditivo De Meta - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 28/06/2019

769806 13/03/2019 Caixa Escolar Nossa 
Senhora Do Carmo 19573104000113 Ee Madre Santa Face vicosa Aditivo De Vigência - Ampliação E/Ou Reforma De Prédio Escolar 0,00 22/12/2019

256 cm -12 1216099 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTIFICATIvA DA QuEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO - CENTRO DE SERvIÇOS COMPARTILHADOS - PMMG

CATEGORIA III – PRESTAÇÃO DE SERvIÇOS

Mês/ano CNPJ Razão Social Data de 
exigibilidade Justificativa valor

04/2019 23065084/0001-47
ANCORA 

SERvIÇOS 
TERCEIRIZADOS 

EIRELLI - ME
10/04/2019

Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da 
Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais (TCE MG) determina a avaliação do 
cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a 
quebra da ordem cronológica para pagamento destas despesas. 
Empenho 134/2018.

R$ 17 .976,00

Patrícia Noronha, Ten Cel PM Ordenadora de Despesas do CMB
Ederson de Assis Carvalho, 1º Ten PM Chefe da SOFI CMB

6 cm -12 1216014 - 1
JuSTIFICATIvA DE QuEBRA DA ORDEM DE PAGAMENTO

PMMG – EM/9ªRPM O ordenador de despesas do Estado maior da 9ªRPM em atendimento ao artigo 5º da lei 8666/93, justifica a quebra da ordem 
cronológica para pagamento dos fornecedores abaixo, em virtude de relevantes razões de interesse público, haja vista o serviços de conservação e 
limpeza predial não poderem ser interrompidos, sob pena de excessivo prejuízo para administração .

CATEGORIA I - LOCAÇÕES Mês/
Ano

CNPJ Razão Social Data da 
Exigibilidade Justificativa valor R$ 12/2018

20.869.012/0001-64 ANGRA SERvIÇOS 
ESPECILIZADOS - EIRELI -ME 11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .962,63 01/2019

20.869.012/0001-64 ANGRA SERvIÇOS 
ESPECILIZADOS - EIRELI -ME 11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .962,63 02/2019

20.869.012/0001-64 ANGRA SERvIÇOS 
ESPECILIZADOS - EIRELI -ME 11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .962,63 03/2019

11.219.582/0001-18
A PRECISÃO SERvIÇO 

TECNICOS E 
PROFISIONAIS LTDA

11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .803,98 01/2019

11.219.582/0001-18
A PRECISÃO SERvIÇO 

TECNICOS E 
PROFISIONAIS LTDA

11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .803,98 01/2019

10.999.443/0001-91 SERvICE FERNANDES 
LTDA – ME 11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .470,72 03/2019

10.999.443/0001-91 SERvICE FERNANDES 
LTDA – ME 11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .470,72 2/2018

10.999.443/0001-91 SERvICE FERNANDES 
LTDA – ME 11/04/2019

Considerando que no presente caso há relevantes 
razões de interesse público para que os pagamen-
tos em atraso sejam realizados o mais breve possí-
vel, tendo em vista a natureza essencial do serviço 
prestado pela empresa contratada e a necessidade 
da sua execução diária para a conservação do patri-
mônio público e para o bem estar e atendimento 
das necessidades básicas dos servidores, funda-
mentado no art. 5º, da Lei 8.666/93, c/c disposto no 
Mem. Circ. DF nº 0145.3/18, que autoriza a quebra 
da ordem cronológica de pagamentos
Na condicionante específica de “serviços necessá-
rios ao funcionamento dos sistemas estruturantes, 
com risco de descontinuidade do cumprimento do 
objeto do contrato”, e amparado também na situ-
ação condicionante de “microempresa/empresa de 
pequeno porte”, cuja categoria a lei confere trata-
mento diferenciado, nos termos dos artigos 1º e 3º, 
da Lei Complementar nº 123/06 e do inciso I, do 
§ 1º, do Art . 3º e do Art . 1º, do Decreto Estadual 
nº 47.437/18.

R$ 
2 .473,65

76 cm -12 1215959 - 1

EXTRATO DO CONTRATO N 01/2019 DE SERVIÇO,
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio da PMMG/
AJ-Geral e o fornecedor cnpj:18.745.455/0001-00 – Chavek Ltda, Pro-
cesso de compra n 1250021 000001/2019, Cotep Eletrônico 01/2019. 
Objeto: Confecção de carimbos e cópias de chaves . valor total: R$ 
1.680,00. Vigência: dez/2019. Assinatura: 05/04/2019. Signatários: 
pela contratada Hebert Magalhães Glória, pela contratante Adriana 
valeriano de Souza, Ten Cel PM .

2 cm -12 1215940 - 1
ExTRATO DE CONvÊNIO

PMMG - 45°BPM x Município de João Pinheiro/MG: CONVẼNIO 
nº 001/2019. Objeto: fornecimento de materiais e serviços. Valor: R$ 
66.666,00. Vigência até 31/12/2019.

1 cm -12 1215941 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO

PMMG - EM / 9ª RPM – Pregão Eletrônico 06/2019 – Processo de 
Compra 125976000013/2019. O Maj PM Ordenador de Despesas do 
EM/9ª RPM, toma público que realizará Processo Licitatório na moda-
lidade Pregão Eletrônico . Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada para fornecimento de alimentação para militares reclusos na 
Unidade Prisional do 17º BPM em Uberlândia/MG, conforme espe-
cificações detalhadas no “Termo de Referência”, Anexo I e I-A deste 
Edital . Inicio do prazo de Encaminhamento de Proposta Comercial: 
16/04/2019, as 09h00min – Termino do prazo para Encaminhamento 
de Proposta Comercial: 29/04/2019, as 08h59min – Abertura da Sessão 
de Pregão: 29/04/2014, as 09h00min. www.compras.mg.gov.br

3 cm -12 1216231 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
CSC-PM/DAL-PMMG – PC 05/2019. PE 05/2019. OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFEC-
ÇÃO DE ENvELOPES DE SEGuRANÇA . Encaminhamento das pro-
postas a partir do dia 15/04/2019 às 10:00h. Abertura das propostas e 
sessão de pregão: 29/04/2019 às 09:00h. Maiores informações: telefax 
(31) 2123-1039, em horário comercial . Edital disponível no site:www .
compras .mg .gov .br

2 cm -12 1215952 - 1

ExTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PMMG-CSC-HPM - Pregão Presencial nº 01/2019. Homologação. 
Objeto: seleção da proposta mais vantajosa para Concessão Adminis-
trativa de uso de espaço público, no HPM, numa área fechada de 107,7 
m² e de 123,7 m² de área aberta, destinados à exploração de atividade 
econômica de lanchonete/cantina, para comercialização de lanches/
salgados e bebidas não alcoólicas, e de revistas/jornais e lanches de 
máquinas. Empresa vencedora: MANGIARE BUFFET E PRODU-
ÇÕES ARTÍSTICAS LTDA-ME - CNPJ: 41.941.121/0001-15. Valor 
total do Pregão: R$ 17 .502,00 . Ata disponível no sitio www .compras .
mg.gov.br e https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.
action . George Luiz de Matos, Ten Cel PM - Ordenador de Despesas 
do CSC-SAÙDE .

3 cm -12 1215961 - 1

 
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 3201904122059250195.


