
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 18 de Março de 2017 – 31 
PMMG – CAA-4 x 3E Comercial Ltda-ME– Cont . nº 10/2017 – 
objeto: fornecimento de peças e acessórios veiculares . valor do con-
trato: r$ 161 .379,00 . vigência: 31/12/2017

1 cm -17 938222 - 1
PMMG – 3º BPM x Município de Dom Joaquim . Convênio 26/2017 . 
objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem pública no 
município . vigência de 02Jan2017 a 31Dez2017 . valor r$33 .120,00
PMMG – 3º BPM x Município de Turmalina . Convênio 01/2017 . 
objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem pública no 
município . vigência de 01Jan2017 a 31Dez2020 . valor r$247,392,00
PMMG – 3º BPM x Município de Francisco Badaró . Convênio 09/2017 . 
objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem pública no muni-
cípio . vigência de 02Jan2017 a 31Dez2017 . valor r$24,000 .00
PMMG – 3º BPM x Município de José Gonçalves de Minas  . Con-
vênio 14/2017 . objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem 
pública no município . vigência de 01Jan2017 a 31Dez2017 . valor 
r$22 .752,00
PMMG – 3º BPM x Município de Chapada do Norte . Convênio 
12/2017 . objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem 
pública no município . vigência de 02Jan2017 a 31Dez2017 . valor 
r$22 .800,00
PMMG – 3º BPM x Município de Berilo . Convênio 03/2017 . objeto: 
Cooperação mutua para preservação da ordem pública no município . 
vigência de 01Jan2017 a 31Dez2020 . valor r$105 .523,20
PMMG – 3º BPM x Município de Aricanduva . Convênio 07/2017 . 
objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem pública no 
município . vigência de 01Jan2017 a 31Dez2020 . valor r$102 .528,00
PMMG – 3º BPM x Município de Carbonita . Convênio 11/2017 . 
objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem pública no 
município . vigência de 01Jan2017 a 31Dez2020 . valor r$142 .070,40
PMMG – 3º BPM x Município de Capelinha . Convênio 01/2017 . 
objeto: Cooperação mutua para preservação da ordem pública no muni-
cípio . vigência de 01Mar 2017 a 01Mar2021 . valor r$288 .000,00

7 cm -17 938209 - 1
rEvoGAÇAo DE ProCESSo LiCiTATÓrio

CMi/DAL-PMMG – PLANEJAMENTo 36/2017 . o ordenador de 
Despesas do CMi torna público que rEvoGou, todo o processo lici-
tatório de Planejamento 36/2017 para a aquisição de viaturas policiais 
do Tipo Base Comunitaria Móvel, por interesse público, em razão de 
fatos supervenientes, devidamente comprovados no processo licitató-
rio, bem como na necessidade de adequação das cláusulas editalícias . A 
integra do Ato de revogação encontra-se a disposição dos interessados 
na Seção de Licitação do CSC-PM, fone (31) 2123-1054 .

2 cm -17 938457 - 1
PMMG - 6° rPM/24° BPM x AuTo PEÇAS MiNAS FiAT 
LTDA-ME . objeto: Ato do comando . Solução em Processo Punitivo 
Administrativo n° 031/2016 referente ao descumprimento do Con-
trato n° 9034140/2015 . resolve arquivar o Processo Administrativo 
Punitivo .

1 cm -17 938128 - 1
PMMG/44º BPM x virgem da Lapa/MG, objeto convénio de Coope-
ração Mútua Nº 005/2017, vigência 09/03/2017 a 09/03/2021 . valor 
r$230 .112,00, sendo gasto pelo Município r$191 .760,00 e executado 
38 .352,00 de contrapartida pela PMMG .

1 cm -17 938187 - 1
PMMG – 46º BPM x Prefeitura de Douradoquara MG . Contrato de 
Cessão de uso 04/2017 . objeto: Cessão de um imóvel situado na Av 
Antônio Davi ramos, 498, centro em Douradoquara para sediar o Des-
tacamento PM . vigência: 02/03/2017 a 01/03/2022 .
PMMG – 46º BPM x Prefeitura de Patrocínio MG . Contrato de Ces-
são de uso 06/2017 . objeto: Cessão de um imóvel situado na r . João 
Carlos da Silva, 217, Constantino em Patrocínio para uso do 46º BPM . 
vigência: 02/03/2017 a 01/03/2021 .
PMMG – 46º BPM x Prefeitura de Abadia dos Dourados MG . Contrato 
de Cessão de uso 01/2017 . objeto: Cessão de imóvel situado na r . 
Duque de Caxias, 96, Centro, Abadia dos Dourados para sediar o Des-
tacamento PM . vigência: 02/03/2017 a 01/03/2022 .
PMMG – 46º BPM x Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza MG . Contrato 
de Cessão de uso 02/2017 . objeto: Cessão de um imóvel situado na 
rua Quinze de Novembro, 435, distrito de Brejo Bonito para sediar o 
Subdestacamento PM . vigência: 02/03/2017 a 01/03/2022 .
PMMG – 46º BPM x Prefeitura de Cruzeiro da Fortaleza MG . Contrato 
de Cessão de uso 03/2017 . objeto: Cessão de um imóvel situado na Av . 
Nossa Senhora de Fátima, 1156, Centro em Cruzeiro da Fortaleza para 
sediar o Destacamento PM . vigência: 02/03/2017 a 01/03/2022 .
PMMG – 46º BPM x Prefeitura de romaria MG . Contrato de Cessão 
de uso 08/2017 . objeto: Cessão de um imóvel situado na r . José Del-
fino Borges, 105, Maria de Lourdes em Romaria para sediar o Destaca-
mento PM . vigência: 02/03/2017 a 01/03/2022 .
PMMG – 46º BPM x Prefeitura de Guimarânia MG . Contrato de Ces-
são de uso 05/2017 . objeto: Cessão de um imóvel situado na r . Gui-
marães, 1235, Alto do Lobo em Guimarânia para sediar o Destaca-
mento PM . vigência: 02/03/2017 a 01/03/2022 .

6 cm -17 938655 - 1
PMMG – 31 BPM . Segundo Termo Aditivo ao Convenio 001/2015 com 
a Prefeitura de Catas Altas da Noruega . objeto: Alteracao da vigencia e 
do plano de trabalho . vigencia: 01/01/2017 ate 31/12/2018 . valor Total 
r$63 .360,00 .
PMMG – 31 BPM . Terceiro Termo Aditivo ao Convenio 002/2014 com 
a Prefeitura de Queluzito . objeto: Alteracao da vigencia e do plano de 
trabalho, bem como do valor do convenio . vigencia: 01/03/2017 ate 
28/02/2018 . valor Total r$33 .696,00 .

2 cm -17 938167 - 1
21º B P M

PMMG – 10ª CiA PM iND x Prefeitura Municipal de Pedra do Anta/
MG – Convênio 02/2015 - 2º Termo Aditivo . objeto: Logística para 
Policiamento ostensivo . vigência: 01/01/2017 à 31/12/2017 .

1 cm -17 938262 - 1
PMMG – CiA PM ind . MAMB – Segundo termo aditivo convênio 
número 02/2013, celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a PrE-
FEiTurA MuNiCiPAL DE MAriANA – Alteração cláusula quinta – 
valor estimado de r$ 180 .950,40 e Cláusula sétima – prorrogação do 
prazo por 24 meses a partir de 01/03/2017 .

1 cm -17 938188 - 1
PMMG – 26º BPM x Ana Cristina Parreiras da Silva - ME . Pregão 
Processo de Compra 1253152 056 2016 . Contrato nº 05/2017 - objeto: 
Fornecimento de contínuo de peças genuínas e originais para veículos 
das linhas renault - 26º BPM itabira/MG . valor: r$ 10 .000,00 . vigên-
cia: 17/03/2017 a 31/12/2017 .

1 cm -17 938287 - 1
PMMG-CG Ato de ratificação de dispensa de licitação 01/2017 – CG, 
com base no art 24 inciso viii c/c art 26 paragrafo único, inciso ii da 
Lei Federal 8 .666/93 e resolução 3 .720/03 CG .
interessado: Centro de Tecnologia em Telecomunicações – CTT 
- Beneficiário: Companhia de Minas Gerais (CEMIG) – CNPJ 
06 .981 . .180/0001-16, objeto: Extensão de rede rural envolvendo a ins-
talação de 740m de rede média tensão e instalação de um transformador 
de 45 Kva, localizada no município de Brumadinho para a energização 
dos equipamentos que formarão o sistema de rádio digital da PMMG . 
valor Total: 61 .934,57 . 

PMMG-CG Ato de ratificação de dispensa de licitação 0/2017 – CG, 
com base no art 24 inciso viii c/c art 26 paragrafo único, inciso ii da 
Lei Federal 8 .666/93 e resolução 3 .720/03 CG .
interessado: Centro de Tecnologia em Telecomunicações – CTT 
- Beneficiário: Companhia de Minas Gerais (CEMIG) – CNPJ 
06.981..180/0001-16, Objeto: Modificação rural envolvendo a instala-
ção de um poste equipado com um transformador monofásico de 15 
Kva para atender torre de telecomunicações da Polícia Militar de Minas 
Gerais, para a energização dos equipamentos que formarão o sistema de 
rádio digital da PMMG . valor Total: 6 .300,91 .

5 cm -17 938593 - 1
PMMG – CAA17 x Municipio de Camanducaia/MG . Cessão de uso; 
objeto: imóvel situado à rua Líbero Badaró, 265, B . Centro . vigência: 
07/03/17 a 07/03/22 .
PMMG–CAA17 x Município de Silvianópolis/MG . Convênio; objeto: 
Aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública . 
vigência 06/03/17 a 31/12/17 .
PMMG–CAA17 x Município de Córrego do Bom Jesus/MG . Convê-
nio; objeto: Aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da 
ordem pública . vigência 27/01/17 a 31/12/17 .

2 cm -17 938395 - 1

DEPArTAMENTo DE TrÂNSiTo DE MiNAS GErAiS - DETrAN/MG
EDiTAL DE LEiLÃo Nº 956/2017/CoNSErvADoS/SuCATAS AProvEiTávEiS

o ESTADo DE MiNAS GErAiS, pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais -DETrAN/MG, órgão integrante da estrutura orgânica da Polícia 
Civil de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art . 22, inciso i, e art . 328, Caput, §§ 14 e 15, da Lei Federal Nº 9 .503, de 23 de setembro 
de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e consoante com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito Nº 623, de 06 de setembro de 2016, torna 
público que realizará LEiLÃo, recebendo o Nº 956/2017/CoNSErvADoS/SuCATAS AProvEiTávEiS, de veículos apreendidos por infração 
de trânsito, presidido por Leiloeiro Administrativo CArLoS EuSTAQuio MorEirA e demais Leiloeiros Administrativos, descritos na resolução 
Conjunta SEPLAG/PCMG/DER N° 8.783, de 26 de novembro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 27 de novembro 
de 2012, e na resolução PCMG Nº 7 .535, de 05 de julho de 2013, que conduzirão a hasta pública, assistido pela Comissão de Leilão do DEPAr-
TAMENTO DE TRANSITO DE MINAS GERAIS, instituída pela Portaria Nº 1.125/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
em 18 de novembro de 2016, sendo o evento regido pelas normas gerais da Lei Federal Nº 8 .666/93 e suas alterações posteriores, no que couberem, 
para alienação, pela melhor oferta individual de cada bem, no estado em que se encontram, dos lotes de veículos apreendidos e recolhidos nos pátios 
credenciados e ou vinculados ao DETrAN/MG, de acordo com as regras e disposições deste ato convocatório .

1 - Cláusula Primeira - Do objeto do Leilão:
1 .1 - os objetos deste processo de leilão são veículos apreendidos e recolhidos em pátios, discriminados individualmente no anexo único deste edital, 
onde, também, constará o valor de avaliação de cada um e a sua condição (se conservado ou sucata);
1.2 - No anexo único deste edital será indicada a situação atual de cada veículo, especificando se o veículo é conservado ou não;
1 .3 - o veículo considerado CoNSErvADo, é aquele que se encontra em condição de segurança para trafegar, desde que o arrematante tome todas 
as providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal Nº 9 .503/97), e resolução elencada no preâm-
bulo deste edital, para colocá-lo novamente em circulação;
1.4 - Os veículos classificados como SUCATAS são divididos em:
i - sucatas aproveitáveis: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o 
Número de Identificação do Veículo - registro VIN;
ii - sucatas aproveitáveis com motor inservível: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor 
que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassis em que conste o Número de Identificação do Veículo, registro VIN. O veículo 
considerado SuCATA, não poderá voltar a circular, devendo ser baixado conforme estabelecido no subitem 11 .4;
1 .5 - os lotes de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 58, 66, 67, 70, 79, 80, 
93, 117, 118, 123, 138, 143, 162, 164, 177, 179, 188, 189, 190, 194, 200, 201, 202, 207, 210, 211, 217, 218, 221, 223, 227, 249, 250, 251, 252, 256, 
258, 262, 265, 268, 269, 271, 275, 276, 277, 278, 281, 282, 283, 284, 287, 289, 292, 296, 298, 300, 302, 305, 325, 327, 328, 332, 334, 340, 343, 344, 
345, 346, 348, 352, 353, 356, 357, 359, 361, 362, 371, 372, 381, 382, 385, 386, 391, 393, 396, 397, 398, 400, 405, 407, 411, 422, 426, 429, 433, 437, 
439, 440, 442, 444, 445, 450, 453, 454, 460, 463, 467, 468, 469, 470, 471, 473, 474, 477, 480, 484, 486, 487, 492, 494, 497, 498, 516, 518, 527, 532, 
546, 548, 557, 558, 561, 562, 565, 567, 568, 569, 570, 572, 573, 574, 576, 577, 578, 581, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 597, 600, 614, 
616, 633, 634, 635, 636, 637, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 648, 651, 652, 653, 658, 659, 660, 661, 664, 665, 667, 669, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 
678, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 692, 696, 697, 703, 704, 718, 724, 733 e 743 . foram excluídos deste processo em razão de incon-
formidades apresentadas durante o levantamento dos bens a serem leiloados;
1 .6 - os lotes de números, 39, 40, 53, 91, 286, 293, 316, 321, 337, 360, 366, 409, 441, 479, 481, 488, 555, 556, 575, 647, 658, 673, 679 e 683 pos-
suem blocos de motor inservível para uso na sua forma original devendo ser destruídos pelo arrematante; portanto são sucatas aproveitáveis com 
motor inservível, conforme descrito no subitem 1 .4, ii .

2 - Cláusula Segunda - Das Disposições Legais:
2 .1 - A presente alienação visa dar cumprimento ao disposto na legislação vigente, em especial, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal Nº 
9 .503/97, art . 328, Caput, §§ 14 e 15, e a resolução do CoNTrAN Nº 623/2016;
2 .2 - Aplica-se no que couber, a Legislação pertinente à matéria: Lei Federal Nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, com as alterações das Leis Nº 8 .883, 
de 08 de junho de 1994; Lei Federal Nº 12 .977, de 20 de maio de 2014; Decreto Federal Nº 1 .305, de 09 de novembro de 1994; Lei Estadual Nº 
14 .937, de 23 de dezembro de 2003; Decretos Estadual Nº 43 .824, de 28 de junho de 2004, e Nº 44 .806, de 12 de maio de 2008; resoluções do Con-
selho Nacional de Trânsito Nº 179, de 07 de julho de 2005, e Nº 623, de 06 de setembro de 2016 .

3 - Cláusula Terceira - Do Lance inicial:
3 .1- o lance inicial terá por base o valor mínimo avaliado e discriminado individualmente no anexo único deste edital;
3 .2 - os interessados em condições de participação, efetuarão lances, a partir do preço mínimo de avaliação constante no anexo único deste edital, 
considerando vencedor o licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo leiloeiro, desde que satisfaça as condições estabelecidas nas cláusulas 
constantes neste edital;
3 .3 - Somente serão aceitos lances presenciais;
3 .4 - uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência .

4 - Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e visita:
4 .1 - o LEiLÃo será realizado no GAiA EvENToS, situado na Av . Dom João vi, 925 -bairro Palmeiras, BELo HoriZoNTE - MG, no dia 04 de 
abril de 2017, com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto abaixo:
4 .2 - No dia 04 de abril de 2017, serão colocados a venda os veículos recolhidos no pátio denominado orG . BrASiLEirA PArA A PrEv . E SEG . 
SuSTENTávEL , compreendendo os lotes de número 2 ao de número 745;
4 .3 - A viSiTA aos pátios PArA iNSPEÇÃo viSuAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados nos dias 31 de março de 2017 a 03 de abril 
de 2017, no horário de 09:00 às 17:00 horas, em seus respectivos endereços, a saber:
a – orG . BrASiLEirA PArA A PrEv . E SEG . SuSTENTávEL situado na ruA ProFESSor JoSÉ viEirA DE MENDoNÇA, nº 807 - 
FirMA, no bairro ENGENHo NoGuEirA, no município de BELo HoriZoNTE-MG
4 .4 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na Cláu-
sula Quarta, subitem 4 .3, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, objetos 
do presente leilão .

5 - Cláusula Quinta - Do Leiloeiro:
5 .1 - A Hasta Pública (Leilão Público) será conduzida e levada a efeito pelo Leiloeiro Administrativo, CArLoS EuSTAQuio MorEirA, matricu-
lado sob o número 904 .623-6, conforme o disposto no preâmbulo deste edital, que se incumbirá de desenvolver o procedimento, nos dias, horários 
e locais, conforme preconizado neste Edital .

6 - Cláusula Sexta - Das Condições De Participação:
6 .1 - Poderá participar desta licitação de veículo considerado CoNSErvADo, qualquer pessoa física maior de 18 (dezoito) anos ou emancipada, ou 
pessoa jurídica; exceto as pessoas citadas na Cláusula Décima Sexta, subitem 16 .2;
6 .2 - Poderão participar do leilão de veículo considerado SuCATA, somente as pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem, a reciclagem 
e o comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores, que deverão estar previamente cadastradas no sistema de apreensão e leilão de 
veículos do DETrAN/MG (SiAL);
6 .3 - os interessados deverão acessar o seguinte endereço eletrônico: www .detran .mg .gov .br/veiculos/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes, para 
realizar o cadastramento no sistema de apreensão e leilão de veículos do DETrAN/MG (SiAL) .

7 - Cláusula Sétima - Dos Procedimentos do Leilão:
7 .1 - o leilão será realizado por Leiloeiro Administrativo do DETrAN/MG procedendo-se na forma da legislação pertinente, com acompanhamento 
da Comissão de Leilão do DETrAN/MG;
7 .2 - Nos locais, horários e dias aprazados, o Leiloeiro Administrativo dará início aos trabalhos, procedendo-se ao pregão, obedecida a ordem dos 
veículos ou dos lotes de veículos especificados no ANEXO ÚNICO deste edital, para se aferir a melhor oferta, tomando-se por base o valor da 
avaliação;
7 .3 - Com o objetivo de tornar mais célere o procedimento, o Leiloeiro Administrativo poderá alterar a ordem dos veículos ou dos lotes de veículos 
especificados no ANEXO ÚNICO deste edital;
7.4 - Os intervalos dos lances serão definidos pelo Leiloeiro Administrativo;
7 .7 - A simples oferta de lance implica na aceitação expressa pelo ofertante de todas as normas estabelecidas neste Edital, nas condições de venda 
e pagamento do leilão;
7 .8 - Após o pagamento do preço ofertado, o DETrAN/MG emitirá a nota de arrematação correspondente;
7 .9 - A presente licitação transferirá o domínio e a posse dos veículos automotores relacionados no anexo único, livres e desembaraçados de todos 
e quaisquer ônus, exceto DPvAT, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, em nenhuma hipótese, ao Estado de Minas Gerais 
qualquer responsabilidade quanto à conservação ou reparo dos mesmos;
7.10 - Encerrado o Leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os bens vendidos, bem como a correspondente identificação dos arre-
matantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes;
7 .11 - A ata será assinada pelo Presidente da Comissão de Leilão e pelo Leiloeiro Administrativo .

8 - Cláusula oitava - Do Pagamento:
8 .1 - o recolhimento do pagamento será feito pelo arrematante, em até 3 (três) dias úteis, após o arremate do lote, através de Documento de Arrecada-
ção Estadual - DAE, da Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais – SEF, em qualquer banco conveniado com o Estado de Minas Gerais;
8 .2 - Todos os pagamentos efetuados somente serão considerados quando o valor estiver efetivamente transferido para a Secretaria Estadual da 
Fazenda de Minas Gerais .

9 - Cláusula Nona - Das obrigações:
9 .1 - o licitante, ao arrematar um lote de bem CoNSErvADo, deverá apresentar o documento de identidade ao anotador para emissão do documento 
de arrecadação estadual (DAE);
9 .2 - o arrematante de SuCATA deverá apresentar o documento de identidade e o documento de cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ;
9 .3 - o arrematante que não comparecer à mesa, no prazo de 15 minutos, ou que não apresentar os documentos indicados nos subitens 9 .1 e 9 .2, 
ambos desta Cláusula, ou, ainda, que não efetuar os pagamentos devidos em consonância com as exigências contidas nos subitens 8 .1, 8 .2, 10 .3, 
10 .4 e 10 .17, além de perder o direito ao bem ou ao lote de bens, também sujeitar-se-á às penalidades previstas nos art . 87 e seguintes da Lei Fede-
ral Nº 8 .666/93;
9 .4 - Caberá ao arrematante, nos termos da legislação de trânsito vigente, na hipótese de se tratar veículo conservado, que poderá voltar a circular, a 
promover a sua transferência obedecido o prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento da carta de arrematação, e atendidas às demais 
exigências legais (art . 123 do CTB - Lei Federal Nº 9 .503/97);
9.5 - O arrematante é responsável pela utilização e destino final dos bens objetos deste leilão e demais resíduos gerados, e responderá, civil e crimi-
nalmente, pelo uso ou destinação em desacordo com as regras estabelecidas neste Edital;
9 .6 - É proibido ao arrematante ceder, permutar, vender ou de qualquer forma negociar os bens arrematados, antes da confecção da Nota de Arre-
matação e da retirada dos bens .

10 - Cláusula Décima - Da Arrematação:
10 .1 - Será considerado arrematante a pessoa natural ou jurídica, que oferecer pelo veículo ou pelo lote de veículos o lance de maior valor;
10 .2 - o arrematante deverá procurar a Comissão de Leilão do DETrAN/MG para a emissão da nota de arrematação, após o pagamento do DAE;
10 .3 - Após o pagamento do preço ofertado, o DETrAN/MG emitirá a NoTA DE ArrEMATAÇÃo correspondente, na qual deverá constar:
i - se pessoa natural, o nome completo do arrematante, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, o número da Carteira de identi-
dade, o endereço completo, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o Código de Endereçamento Postal - CEP;
ii - se pessoa jurídica, a razão social da empresa arrematante, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o endereço 
completo da sede social, indicando o nome e o número do logradouro, o bairro, a cidade, o estado e o Código de Endereçamento Postal – CEP;
iii - termo de ciência e responsabilidade assinado pelo arrematante, de que o bloco do motor dos lotes números: 39, 40, 53, 91, 286, 293, 316, 321, 
337, 360, 366, 409, 441, 479, 481, 488, 555, 556, 575, 647, 658, 673, 679 e 683, são imprestáveis para uso na sua forma original, devendo ser des-
truídos pelo arrematante;
10 .4 - os pagamentos devidos pelo arrematante, indicados nos subitens 8 .1 e 8 .2, deverão ser efetuados mediante a prévia apresentação dos seguin-
tes documentos:
i - sendo pessoa natural: cédula de identidade, prova de inscrição no cadastro de pessoas físicas- CPF, e comprovante de endereço;

PMMG – 9º BPM Errata Pregão nº 04/17, página 91 onde lê Pregoeira 
vera Lúcia Paulino leia-se Paulo Célio Correia .

1 cm -17 938094 - 1
PMMG-25º BPM x AGuASETE CoMErCio LTDA EPP . Contrato 
9137743 . objeto: fornecimento parcelado de água mineral (garrafão de 
20 litros) para as unidades da 19ª rPM, na cidade de Sete Lagoas/
MG, no exercício financeiro de 2017, conforme descrição constante 
no objeto do processo de compra modalidade Cotação Eletrônica nº 
02/2017 . valor: r$5 .792,00 . vigência: até 31/12/2017 .

2 cm -17 938374 - 1
PMMG-8ª rPM x Prefeitura São João do Manteninha . Convênio nº 
024/17 . objeto: Cooperação mutua para execução do policiamento 
ostensivo . vigência: 31/01/17 a 31/01/21 .
PMMG-8ª rPM x Prefeitura de Nova Belém . Convênio nº 027/17 . 
objeto: Cooperação mutua para execução do policiamento ostensivo . 
vigência: 02/01/17 a 02/01/21 .
PMMG-8ª rPM x Prefeitura Aimorés . Convênio nº 028/17 . objeto: 
Cooperação mutua para execução do policiamento ostensivo . vigência: 
02/01/17 a 02/01/18 .

2 cm -17 938353 - 1
PMMG – 33 BPM x Precisa Conservação e Limpeza LTDA ME . Con-
trato 9045712/2015. Termo aditivo. Equilíbrio econômico-financeiro, 
em virtude de CCT MTE MG00129/2017 . Novo valor mensal: r$ 
5 .250,03 . Assinatura em 08/02/2017 .

1 cm -17 938312 - 1
PMMG – 56ºBPM x JF PEÇAS E EQuiPAMENToS LTDA-ME . 
Contrato 9131530/2017 . objeto: Fornecimento de peças e acessórios 
genuínos de primeira linha, para as viaturas da marca MiTSuBiSHi do 
56ºBPM, na cidade de itajubá/MG . vigência: 06/03/2017 à 31/12/2017 . 
valor: r$ 9 .462,00 .

1 cm -17 938090 - 1

corpo de bombeiroS militar do 
eStado de minaS GeraiS

– 7º BBM– resumo do contrato nº 9132428/2017 - 7º BBM do 
pregão eletrônico nº 140130800001/2017 . Partes: CBMMG x 
Comercio de Combustível Coelho Neves Ltda . objeto: Aqui-
sição de óleo diesel S-10 e diesel comum para abastecimento 
de viaturas e gasolina comum para equipamentos . valor: r$ 
30 .099,60 (trinta mil e noventa e nove reais e sessenta centa-
vos) . Dotação orçamentária: 14010618208044730001339030-26, 
14010618208044730001339030-27 Fr 53 .vigência: 17/03/2017 a 
31/12/2017 . Foro: Belo Horizonte . Montes Claros, 17Mar17 . Signatá-
rios Waldeci Gouveia rodrigues,Ten Cel BM – ord . Desp . 7ºBBM e 
Guilherme Coelho Neves .
– 7º BBM– resumo do contrato nº 9132442/2017 - 7º BBM do pre-
gão eletrônico nº 140130800002/2016 . Partes: CBMMG x Posto 
Passos & Monteiro Ltda . objeto: Aquisição de diesel comum 
para abastecimento de viaturas e gasolina comum para equipa-
mentos . valor: r$ 7 .275,00 ( sete mil e duzentos e setenta e cinco 
reais) . Dotação orçamentária: 14010618208044730001339030-26, 
14010618208044730001339030-27 Fr 53 .vigência: 17/03/2017 a 
31/12/2017 . Foro: Belo Horizonte . Montes Claros, 17Mar17 . Signatá-
rios Waldeci Gouveia rodrigues , Cel BM – ord . Desp . 7ºBBM e Fla-
via Monteiro Dos Passos .
– 7º BBM– resumo do contrato nº 9132432/2017 - 7º BBM do pregão 
eletrônico nº 140130800001/2017 . Partes: CBMMG x roquete Carneiro 
Comércio de Combustivel Ltda  . objeto: Aquisição de óleo diesel S-10, 
diesel comum para abastecimento de viaturas e gasolina comum para 
equipamentos . valor: r$ 11 .552,00 ( onze mil e quinhentos e cinqüenta e 
dois reais) . Dotação orçamentária: 14010618208044730001339030-26, 
14010618208044730001339030-27 Fr 53 .vigência: 17/03/2017 a 
31/12/2017 . Foro: Belo Horizonte . Montes Claros, 17Mar17 . Signatá-
rios Waldeci Gouveia rodrigues Cel BM – ord . Desp . 7ºBBM e Juliana 
Grasielle De Magalhães Silva .
– 7º BBM– resumo do contrato nº 9132427/2017 - 7º BBM do pregão 
eletrônico nº 140130800001/2017 . Partes: CBMMG x Comercial Pedras 
De Maria Ltda . objeto: Aquisição de óleo diesel S-10, diesel comum 
para abastecimento de viaturas e gasolina comum para equipamentos . 
valor: r$ 13 .712,50 (treze mil setecentos e doze reais e cinqüenta cen-
tavos) . Dotação orçamentária: 14010618208044730001339030-26, 
14010618208044730001339030-27 Fr 53 .vigência: 17/03/2017 a 
31/12/2017 . Foro: Belo Horizonte . Montes Claros, 12 de Fevereiro 
de 2016 . Signatários Waldeci Gouveia rodrigues,Ten Cel BM – ord . 
Desp . 7ºBBM e Lacerdino Garcia De Meneses
– DAL – resumo do 2° Termo Aditivo da Ata de registro de Preços – 
ArP - nº 95/16 do Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 95/16 . 
Cláusula Primeira: altera a autoridade competente da ArP 95/2016, 
passando do senhor Coronel BM Luiz Antônio Alves de Matos para 
o senhor Coronel BM Marinaldo Ferreira Lima atual Diretor de Apoio 
Logístico/Gestor . Cláusula Segunda altera a Cláusula Quarta da ArP n° 
95/16: inclui como carona ao aludido registro de Preços a Secretaria 
de Administração Prisional de Minas Gerais - SEAP, para 39 .000 (trinta 
e nove) unidades do Lote 02 - item: 11 – Hipoclorito de sódio para 
limpeza, com valor unitário de r$ 1,90 (um real e noventa centavos), 
perfazendo o valor total de r$ 74 .100,00 (setenta e quatro mil e cem 
reais), adjudicados à empresa indalabor indaiá Laboratório Farmacêu-
tico LTDA . As demais cláusulas permanecem inalteradas . Foro: BH, 
17Mar17 . Signatários: Marinaldo Ferreira Lima, Coronel BM/Gestor 
x Tiago Maduro de Azevedo/ Diretor de Material e Patrimônio/SEAP/
Órgão Carona .
– 2º Cia ind– resumo de Termo Aditivo ao Convênio nº 4 .002/2016 . 
Partes: o CBMMG e a Fundação Presidente Antônio Carlos – FuPAC . 
Espécie: 1º Aditamento . objeto: manutenção e limpeza da piscina da 
2ª Cia BM/2ª Cia ind . no Município de Conselheiro Lafaiete vigência: 
15/03/2017 a 14/03/2018 . As demais cláusulas permanecem inaltera-
das . Barbacena, 15 de março de 2017 . Signatários: Major BM Nilson 
Finamor da Silva e Fábio Afonso Borges de Andrada .

14 cm -17 938617 - 1

Gabinete militar do Governador
AviSo DE LiCiTAÇÃo – Processo nº 030/2017 - Pregão Eletrônico 
nº . 18/2017
oBJETo: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
gêneros alimentícios (hortifrutigranjeiros), sob demanda, conforme as 
necessidades dos Palácios Governamentais . o Edital estará disponível 
no site www .compras .mg .gov .br e no GMG a partir de 20/03/2017 . 
o envio das propostas será até as 09h59mim do dia 30/03/2017 e a 
abertura das Propostas Comerciais e Sessão do Pregão terão início no 
dia 30/03/2017 às 10h00min . Maiores informações pelo telefone (31) 
3915-0214 . Belo Horizonte, 17 de março de 2017 .

3 cm -17 938464 - 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 de Contrato n .º 9130585/2017
Processo nº395/2016 – Modalidade: Pregão Eletrônico

Partes: Polícia Civil/MG e a empresa Comercial Barão De Combus-
tíveis Automotivos LTDA . - Do objeto: Aquisição de combustíveis 
automotivos para abastecer as viaturas alocadas nas unidades policiais 
do município de Barão de Cocais/MG . valor estimado r$26 .712,00 
(vinte e seis mil, setecentos e doze reais) . – Dos recursos orçamen-
tários: 1511 .04 .122 .004 .2 .004 .0001-3 .3 .90 .30-26 .0 .10 .1 - Da vigência: 
12 (doze) meses . Assinatura: 09 de março de 2017 . Signatários: Dr . 
Paulo Tavares Neto (p/contratante) e Cristiane Margarida do Carmo de 
Almeida Torres(p/contratada) .

Extrato de Contrato n .º 9130684/2017
Processo nº386/2016 – Modalidade: Pregão Eletrônico

Partes: Polícia Civil/MG e a empresa Auto Posto Brasópolis LTDA . - Do 
objeto: Aquisição de combustíveis automotivos para abastecer as via-
turas alocadas nas unidades policiais do município de Brasópolis/MG . 
valor estimado r$28 .872,00 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e dois 
reais) . – Dos recursos orçamentários: 1511 .04 .122 .004 .2 .004 .0001-3
 .3 .90 .30-26 .0 .10 .1 - Da vigência: 12 (doze) meses . Assinatura: 09 de 
março de 2017 . Signatários: Dr . Cleovaldo Marcos Pereira (p/contra-
tante) e Carlos Alberto Morais (p/contratada) .

6 cm -16 937958 - 1


