
 116 – sábado, 22 de dezembro de 2018 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
manifestações dos interessados, estando os autos disponíveis 
fisicamente nesta SETOP para consulta, podendo ser soli-
citada a cópia eletrônica pelo e-mail com.rstc@transportes.
mg .gov .br . Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2018 .

 MARIA LuIZA MACHADO MONTEIRO
 Subsecretária de Regulação de Transportes

3 cm -21 1178589 - 1

trEm mEtroPoLitANo DE BELo 
HoriZoNtE S/A - mEtromiNAS

TERMO DE RESCISÃO: 
Objeto Termo de Rescisão do Contrato nº 001/2016 . Partes: 
Trem Metropolitano de Belo Horizonte S .A - METROMI-
NAS, e Localiza Rent a Car S/A . Assinatura: 21 de dezem-
bro de 2018 .

1 cm -21 1178343 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE turiSmo
PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO AO 

CONvÊNIO Nº 1554/2017, 
EMG/SETuR e a Prefeitura Municipal de Ibirité . Objeto: 
prorrogação de ofício da vigência do convênio em questão, 
que vigorará até 18/05/2019 .

1 cm -21 1178564 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
ExtrAorDiNáriA DE DESENvoLvimENto 

iNtEGrADo E FóruNS rEGioNAiS
ExTRATO DO TERMO DE RESCISÃO 

uNILATERAL DO CONTRATO Nº 9130123/2017
Fica unilateralmente rescindido o Contrato nº 
9130123/2017,celebrado entre Secretaria de Estado Extraor-
dinária de Desenvolvimento Integrado e Fóruns Regionais – 
SEEDIF e a Localiza Rent a Car S .A ., a partir de 17/12/2018, 
em razão da previsão disposta no art .44, §2º da lei 22 .257 
de 27 de julho 2016, que prevê a extinção das Secretarias 
de Estado Extraordinárias até 31 de dezembro de 2018 . Belo 
Horizonte, 20 de dezembro de 2018 .
Signatários: Antônio Fernando Máximo (SEEDIF) 

3 cm -20 1178141 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
DIRETORIA DE GESTÃO DE 
CONTRATOS E CONvÊNIOS

ExTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO

Extrato do Termo de Doação de Ônibus - Processo de Doação 
nº 1490 .01 .0001869/2018-94 . Assinatura: 21/12/2018 . Par-
tes: EMG/SEE e o Município de Taiobeiras . Objeto: Doação 
de veículo de serviço tipo ônibus escolar rural . Assinantes: 
Hercules Macedo e Danilo Mendes Rodrigues .

ExTRATOS DE CONTRATOS

Contrato n .º 9197782 - Processo SEI nº 
1260 .01 .0002220/2018-94 . Assinatura: 21/12/2018 . Partes: 
EMG/SEE e Coan Indústria Gráfica Ltda. Objeto: Prestação 
de serviço de impressão gráfica e distribuição de kits pedagó-
gicos - Pregão nº 29/2018 . valor: R$8 .500 .000,00 . Dotações: 
OP/2018: 1261 .12 .361 .211 .4647 .0001 .33 .90 .39-31 – Fonte: 
10 .1 .0 - uPG 2448 e 1261 .12 .362 .211 .4646 .0001 .33 .90 .39-
31 Fonte: 10 .1 .0 - uPG 2449 . vigência: 12(doze) meses a 
contar da publicaçãodo extrato . Assinantes: Hercules Mace-
doeJoãoPaulo Zappelini .

Contrato n .º 9208857 - Processo SEI nº 
1260 .01 .0002364/2018-86 . Assinatura: 21/12/2018 . Par-
tes: EMG/SEE e Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu 
S/A – TAMBASA . Objeto: Aquisição de equipamentos de 
áudio, som,componentes e acessórios para atender as Esco-
las Quilombolas da Rede Estadual de Minas Gerais - Pregão 
nº 31/2018 . valor:R$127 .160,00 . Dotações: OP 2018: 1261 .
12 .368 .082 .4630 .0001 .449052 .08 Fonte: 10 .1 .1 . uPG:    1950 
e OP2018: 1261 .12 .368 .082 .4630 .0001 .339030 .24 Fonte 
10 .1 .1 . uPG: 1950 . vigência: 12(doze) meses a contar da 
publicaçãodo extrato . Assinantes: Hercules MacedoeAlvi-
mar Pereira Rodrigues .

Contrato n .º 9201810 - Processo SEI nº 
1260 .01 .0002463/2018-32 . Assinatura: 21/12/2018 . Par-
tes: EMG/SEE e TECASSISTIvA – Tecnologia, comer-
cialização, importação e exportação de programas e de 
equipamentos de informática LTDA . Objeto: Aquisição 
de impressoras e máquinas de escrever em braile - Pre-
gão nº 20/2018 . valor: R$200 .000,00 . Dotações: OP 2018: 
1261 .12 .361 .211 .4644 .0001 – Elementos de Despesas: 
449052-07 e 449052-12 – Fonte: 10 .1 .1 – uPG: 2203 .vigên-
cia: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato . Assi-
nantes: Hercules MacedoeWagner Rodrigues Bispo .

Contrato de Locação de Locação de Imóvel nº 
9208905 - Processo SEI nº 1260 .01 .0000252/2018-74 . 
Assinatura:21/12/2018 . Partes: SEE/MG e a Grancar Pneus 
Ltda. Objeto: Imóvel para funcionamento daE.E. Virgílio 
de Melo Franco - Escola Polem - Segundo Endereço . Muni-
cípio: unaí - MG . valor mensal: R$7 .000,00 . vigência: 
01/01/2019 até 31/12/2023 . Dotação: OP/2019: 1261 .12 .362
 .211 .4646 .0001 .339039 .20- Fonte: 10 .1 .0 . Assinantes: Marli 
Francisca Soares, Sérgio Lúcio Silva de Andrade e Lucimar 
do vale Andrade .

Contrato n .º 9208864 - Processo SEI nº 
1260 .01 .0002364/2018-86 . Assinatura: 21/12/2018 . Par-
tes: EMG/SEE e HS Comércio de Eletrônicos LTDA 
– EPP . Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio, 
som,componentes e acessórios para atender as Escolas Qui-
lombolas da Rede Estadual de Minas Gerais - Pregão nº 
31/2018 . valor:R$38 .999,84 . Dotações: OP 2018: 1261 .12
 .368 .082 .4630 .0001 .449052 .08 Fonte: 10 .1 .1 . uPG:    1950 
e OP2018: 1261 .12 .368 .082 .4630 .0001 .339030 .24 Fonte 
10 .1 .1 . uPG: 1950 . vigência: 12(doze) meses a contar da 
publicaçãodo extrato . Assinantes: Hercules MacedoeHeron 
Sanajotti .

Contrato n .º 9197816 - Processo SEI nº 
1260 .01 .0002173/2018-05 . Assinatura: 21/12/2018 . Partes: 
EMG/SEE e a Seal HS Comércio de Eletrônicos Ltda . - EPP . 
Objeto: Aquisição de equipamentos audiovisuais para aten-
der as escolas da rede estadual de ensino - Pregão nº 19/2018 . 
valor: R$1 .891 .711,05 . Dotações: OP 2018: 1261 .12 .361 .21

1 .4643 .0001 .449052-08 Fonte: 10 .1 .1 . uPG: 2287 e 1261 .1
2 .362 .211 .4645 .0001 .449052-08 Fonte: 10 .1 .1 . uPG: 2429 . 
vigência: 12 (doze) meses a contar da publicação do extrato . 
Assinantes: Hercules Macedo e Heron Sanajotti .

ExTRATO DE ADITIvO

Extrato do Segundo Aditivo ao Contrato n .º 9165779 . Assina-
tura: 29/11/2018 . Partes: EMG/SEE e a universidade Fede-
ral de Juiz de Fora - uFJF . Objeto: Prorrogação de vigên-
cia e reajuste de valor . valor: R$15 .499 .043,42 . Dotação: 
OP/2018: 1261 .12 .368 .214 .4594 .0001 .3 .3 .90 .39-99 – Fonte: 
10 .1 .1 – uPG: 2257 . Assinantes: Hercules Macedoe Marcus 
vinícius David .

ExTRATOS DE RATIFICAÇÃO DE ATOS DE 
CONCESSÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

REFERÊNCIA:PROCESSO DE INExIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 33411 .1261 .2018 . INTERESSADO: DIRE-
TORIA DE RECuRSOS TECNOLÓGICOS . ASSuNTO: 
RATIFICAÇÃO DE ATO DE RECONHECIMENTO DE 
INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO . DESPACHO: Nos 
termos da Resolução SEE n .º 3 .592, de 04 .09 .2017, em 
referência ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n .º 
33411 .1261 .2018, para aquisição de 47 (quarenta e sete) 
licenças do software Architecture Engineering Construc-
tion Collection IC New Multi-user 2-Yr Subscription ELD, 
RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade de 
licitação, com fulcro nos artigos 25, inciso I, da Lei Federal 
n .º 8 .666/93 e AuTORIZO a celebração de contrato com a 
empresa Pars Produtos de Processamento de Dados Ltda . A 
contratação implicará o valor total de R$1 .057 .500,00 (um 
milhão, cinquenta e sete mil, quinhentos reais) . As despe-
sas correrão à conta da seguinte classificação orçamentária: 
OP/2018: 1261 .12 .122 .701 .2085 .0001 .33 .90 .39-27 - Fonte: 
10 .1 .0 - uPG: 3261 . Belo Horizonte, 20 de dezembro de 
2018 . Hercules Macedo, Chefe de Gabinete .

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N .º 33401 .1261 .2018 . INTERESSADO: SuPERIN-
TENDÊNCIA DE TECNOLOGIAS EDuCACIONAIS . 
ASSuNTO: RATIFICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO . DESPACHO: Nos termos 
da Resolução SEE n .º 3 .592, de 04 .09 .2017, em referência 
ao Processo de Dispensa de Licitação n .º 33401 .1261 .2018, 
para prestação de serviços de informática, RATIFICO o ato 
de concessão de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 
24, incisos vIII e xvI, da Lei n .º 8 .666/93 e AuTORIZO 
a celebração de contrato com Companhia de Tecnologia da 
Informação do Estado de Minas Gerais . A contratação impli-
cará o valor total de R$25 .000,00 (vinte e cinco mil reais) . As 
despesas correrão à conta da seguinte classificação orçamen-
tária: OP/2018: 1261 .12 .122 .701 .2002 .0001 . 33 .90 .40-03 - 
Fonte: 10 .1 .0- uPG: 3238 . Belo Horizonte, 20 de dezembro 
de 2018 . Hercules Macedo, Chefe de Gabinete .

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N .º 33402 .1261 .2018 . INTERESSADO: SuPERIN-
TENDÊNCIA DE TECNOLOGIAS EDuCACIONAIS . 
ASSuNTO: RATIFICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO . DESPACHO: Nos termos 
da Resolução SEE n .º 3 .592, de 04 .09 .2017, em referência 
ao Processo de Dispensa de Licitação n .º 33402 .1261 .2018, 
para aquisição de serviços de infraestrutura – suporte téc-
nico a ambientes de TI, RATIFICO o ato de concessão de 
dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, xvI, da Lei 
n .º 8 .666/1993 e AuTORIZO a celebração de contrato com a 
Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas 
Gerais – PRODEMGE . A contratação implicará o valor total 
de R$74 .100,00 (setenta e quatro mil e cem reais) . As despe-
sas correrão à conta da seguinte classificação orçamentária: 
OP/2018: 1261 .12 .122 .701 .2002 .0001 . 33 .90 .40-03 - Fonte: 
10 .1 .0 - uPG: 3238 . Belo Horizonte, 18 de dezembro de 
2018 . Hercules Macedo, Chefe de Gabinete .

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N .º 33403 .1261 .2018 . INTERESSADO: SuPERIN-
TENDÊNCIA DE TECNOLOGIAS EDuCACIONAIS . 
ASSuNTO: RATIFICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO . DESPACHO: Nos termos 
da Resolução SEE n .º 3 .592, de 04 .09 .2017, em referência ao 
Processo de Dispensa de Licitação n .º 33403 .1261 .2018, para 
aquisição de serviço business intelligence, RATIFICO o ato 
de concessão de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 
24, xvI, da Lei n .º 8 .666/1993 e AuTORIZO a celebração 
de contrato com a Companhia de Tecnologia da Informação 
do Estado de Minas Gerais – PRODEMGE . A contratação 
implicará o valor total de R$2 .782 .821,00 (dois milhões, 
setecentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais) . 
As despesas correrão à conta da seguinte classificação orça-
mentária: OP/2018: 1261 .12 .122 .701 .2002 .0001 .339040-03 
- Fonte: 10 .1 .0 - uPG: 3238 . Belo Horizonte, 20 de dezem-
bro de 2018 . Hercules Macedo, Chefe de Gabinete .

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N .º 33404 .1261 .2018 . INTERESSADO: DIRETORIA 
DE RECuRSOS TECNOLÓGICOS . ASSuNTO: RATIFI-
CAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO . DESPACHO: Nos termos da Resolução SEE 
n .º 2 .077, de 29 .03 .2012, alterada pela Resolução n .º 3 .190, 
de 25 .11 .2016, em referência ao Processo de Dispensa de 
Licitação n .º 33404 .1261 .2018, para prestação de serviços 
de informática – Sistemas de Informação, RATIFICO o ato 
de concessão de dispensa de licitação, com fulcro no art . 24, 
incisos vIII e xvI, da Lei Federal nº 8 .666/93, e AuTORIZO 
a celebração do contrato com a Companhia de Tecnologia da 
Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE . A 
contratação implicará o valor total de R$11 .903 .613,00 (onze 
milhões, novecentos e três mil, seiscentos e treze reais) . As 
despesas correrão à conta da dotação orçamentária: OP/2018: 
1261 .12 .122 .701 .2002 .0001 .33 .90 .40-03 – Fonte: 10 .1 .0 – 
uPG: 3238 . Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2018 . Her-
cules Macedo, Chefe de Gabinete .

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N .º 33405 .1261 .2018 . INTERESSADO: DIRETORIA 
DE RECuRSOS TECNOLÓGICOS . ASSuNTO: RATIFI-
CAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO . DESPACHO: Nos termos da Resolução SEE 
n .º 2 .077, de 29 .03 .2012, alterada pela Resolução n .º 3 .190, 
de 25 .11 .2016, em referência ao Processo de Dispensa de 
Licitação n .º 33405 .1261 .2018, para prestação de serviços de 
informática – Data Center, RATIFICO o ato de concessão de 
dispensa de licitação, com fulcro no art . 24, incisos vIII e 
xvI, da Lei Federal nº 8 .666/93, e AuTORIZO a celebra-
ção do contrato com a Companhia de Tecnologia da Infor-
mação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE . A con-
tratação implicará o valor total de R$4 .431 .818,68 (quatro 

 ExTRATO DE ATO ADMINISTRATIvO 
81/2018 QuE APLICA SANÇÃO POR 
DECuMPRIMENTO DE CONTRATO- 

O MAJ PM, Ordenador de Despesas do CTS/PMMG, no 
uso de suas atribuições, torna público o Ato Administrativo 
81/2018, que promove aplicação da penalidade de ADvER-
TÊNCIA cumulada com a penalidade de MuLTA COMPEN-
SATÓRIA, em desfavor da empresa PEG INFORMáTICA 
LTDA, por intermédio do PAP81/2018, por descumprimento 
da obrigações do contrato 9 .164 .695/2018 .

2 cm -21 1178372 - 1
 ExTRATO DE SOLuÇÃO DE 

REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIvA

PMMG - CODONT x GTO - Grupo Técnico em Odontolo-
gia Ltda . Pregão Eletrônico nº 10/2018 - Processo de Com-
pra nº 86/2018 . Objeto: contratação de empresa especiali-
zada para prestação de serviços continuados de assistência 
técnica, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos 
médico-odontológicos, de diversas marcas e modelos, com 
substituição de peças mediante ressarcimento, pelo período 
de 12 (doze) meses, para o Centro Odontológico e Núcleos 
de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da Polícia Militar de 
Minas Gerais na Região Metropolitana de Belo Horizonte 
(RMBH), Sete Lagoas e Ouro Preto . O ordenador de des-
pesas do Centro Odontológico da PMMG torna pública a 
solução da REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIvA inter-
posta pela empresa GTO - Grupo Técnico em Odontologia 
Ltda, CNPJ nº 08 .100 .954/0001-88, negando acolhimento 
ao pedido da empresa . A Representação Administrativa e a 
respectiva solução de indeferimento encontram-se inseridas 
nos autos do Pregão Eletrônico n . 10/2018 e acessíveis para 
consulta no Centro Odontológico da PMMG, além de esta-
rem disponíveis nos sítios www .compras .mg .gov .br e https://
www .policiamilitar .mg .gov .br/portal-pm/licitacao .action . 
Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten Cel PM - Ordena-
dor de Despesas do Centro Odontológico da PMMG.

5 cm -21 1178195 - 1
CONvÊNIO N 008/2018 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Prefeitura Municipal de 
Lagoa Santa/MG n 008/2018 . Objeto: O presente convênio 
tem por objeto o estabelecimento de condições de mútua coo-
peração entre os Convenentes, visando potencializar o poli-
ciamento ambiental, a preservação do meio ambiente e da 
ordem pública no Município de Lagoa Santa/MG . vigência: 
O prazo de vigência do convênio será de 24 meses contado 
da data de sua assinatura . O valor do convênio será de R$ 
49 .060,00 ( Quarenta e nove mil e sessenta reais) .

2 cm -21 1178466 - 1
TERMO ADITIvO PRIMER x BPM MAMB /CPMAMB

PMMG – BPM Mamb/CPMAmb . Quarto Termo Aditivo 
entre o BPM Mamb e a empresa Primer Inteligência em Ser-
viços LTDA-ME, contrato 17805/2014, Processo de Compra 
1251666 29/2014 – Prorrogação de vigência 29/12/2018 a 
29/12/2019 .

1 cm -21 1178261 - 1
ExTRATO DE ALTERAÇÃO EM CONTRATO

PMMG/CPE – WI Construções LTDA-ME – Sétimo Termo 
Aditivo ao Contrato nº 9138988/2017, cujo objeto Prorroga-
ção da vigência por mais 45 (quarenta e cinco) dias . vigên-
cia: 24/12/2018 a 09/02/2019 . Data de assinatura 21/12/2018 . 
As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas, 
sob as mesmas condições .

2 cm -21 1178291 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

 ExTRATO DO CONTRATO Nº 
9208901/2018 DE SERvIÇO, 

firmado entre o IPSM e o fornecedor 23.967.327/0001-32 - 
PROALPHA ENGENHARIA, CONSuLTORIA E SERvI-
COS LTDA, Processo de compra nº 2121003 000018/2018, 
Pregão eletrônico . Objeto: Contratação de empresa de Enge-
nharia/Arquitetura para elaboração de projetos de recupera-
ção do imóvel, ampliação e reforma da rede elétrica e lógica, 
sistema de prevenção e combate a incêndio e fiscalização da 
execução dos serviços por ela determinados, no imóvel do 
IPSM . valor total: R$ 118 .000,00 . vigência: 150 (cento e cin-
quenta dias) dias, a partir de sua publicação . Dotações Orça-
mentárias nº: 2121 .09 .272 .008 .4017 .0001 .339039 .22 .0 .60 .1; 
2121 .09 .272 .008 .4017 .0001 .339035 .02 .0 .60 .1; 2121 .09 .272
 .008 .4017 .0001 .339039 .75 .0 .60 .1 . Assinatura: 21/12/2018 . 
Signatários: pela contratada Sr . Matheus Bahia Barroso 
França - Sócio Administrador da Proalpha, pelo contratante 
Sr . Fabiano villas Boas, Cel . PM QOR - Diretor de Saúde .

4 cm -21 1178397 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

- DLF - RESuMO DO 5° TERMO ADITIvO À 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – ARP 

- Nº 06/18 do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
06/18 . Cláusula Primeira: altera a Cláusula Quarta da ARP 
n° 06/18, incluindo como carona ao aludido Registro de 
Preços a Fundação HEMOMINAS para o seguinte item: 06 
(seis) unidades do Lote 03 - Manequim adulto para simu-
lação de RCP, com valor unitário de R$ 1 .145,00 (um mil, 
cento e quarenta e cinco reais), perfazendo um valor total de 
R$ 6 .870,00 (Seis mil, oitocentos e setenta reais), adjudicado 
à empresa BHMED SuPRIMENTO HOSPITALAR EIRE-
LI-EPP . As demais cláusulas permanecem inalteradas . Foro: 
Belo Horizonte . 20 de dezembro de 2018 . Signatários: Erlon 
Dias do Nascimento Botelho, Coronel BM, Diretor de Logís-
tica e Finanças/Gestor x Bruno Sousa Macedo, Gerente de 
Logística – HEMOMINAS/Órgão Carona .
- 2º COB - RESuMO DE CONvÊNIO Nº 006/2018 . Par-
tes: CBMMG e a Prefeitura de Araguari . 1º Termo de Con-
vênio . Objeto: estabelecer condições de cooperação mútua 
entre os convenentes, com o fito de proporcionar a execução 
pelo CBMMG, dos Serviços Prevenção e Combate a Incên-
dios, Busca e Salvamento, Resgate e Defesa Civil no municí-
pio de Araguari e região . vigência: 01/01/2018 à 31/12/2018 . 
valor: R$ 74 .764,00 . Foro: Belo Horizonte/MG . Araguari/
MG, 20/12/2018 . Signatários: André Humia Casarim, Ten-
Cel BM – Cmt do 5º BBM e Marcos Coelho de Carvalho, 
Prefeito do Município de Araguari .
- ABM - RESuMO DE TERMO ADITIvO . Partes: 
CBMMG x CONSERvADORA INTEGRA ADMINIS-
TRAÇÃO E SERvIÇOS EIRELI - EPP . Espécie: 5º Adi-
tamento ao Contrato nº 9119563/2016 . Objeto: Cláusula 

milhões, quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e dezoito 
reais e sessenta e oito centavos) . As despesas correrão à conta 
da dotação orçamentária: OP/2018: 1261 .12 .122 .701 .2002 .0
001 .33 .90 .40-03 – Fonte: 10 .1 .0 – uPG: 3238 . Belo Hori-
zonte, 18 de dezembro de 2018 . Hercules Macedo, Chefe de 
Gabinete .

REFERÊNCIA: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITA-
ÇÃO N .º 33406 .1261 .2018 . INTERESSADO: SuPERIN-
TENDÊNCIA DE TECNOLOGIAS EDuCACIONAIS . 
ASSuNTO: RATIFICAÇÃO DE ATO DE CONCESSÃO 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO . DESPACHO: Nos termos 
da Resolução SEE n .º 3 .592, de 04 .09 .2017, em referência ao 
Processo de Dispensa de Licitação n .º 33406 .1261 .2018, para 
aquisição de serviços de rede, RATIFICO o ato de concessão 
de dispensa de licitação, com fulcro no artigo 24, xvI, da 
Lei n .º 8 .666/1993 e AuTORIZO a celebração de contrato 
com a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado 
de Minas Gerais – PRODEMGE . A contratação implicará 
o valor total de R$3 .555 .888,00 (três milhões, quinhentos e 
cinquenta e cinco mil e oitocentos e oitenta e oito reais) . As 
despesas correrão à conta da seguinte classificação orçamen-
tária: OP/2018: 1261 .12 .122 .701 .2002 .0001 . 33 .90 .40-03 - 
Fonte: 10 .1 .0 - uPG: 3238 . Belo Horizonte, 19 de dezembro 
de 2018 . Hercules Macedo, Chefe de Gabinete .

43 cm -21 1178731 - 1
ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO 

DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE
A Caixa Escolar Nossa Senhora Aparecida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
07/01/2019 às 10h, Processo licitatório nº 26/2018, Moda-
lidade convite, para aquisição de gêneros alimentícios, com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da E.E. Nossa Senhora 
Aparecida, localizada na Rua Emília Gonçalves Altomare, n° 
114 – centro- Bom Jardim de Minas – CEP 37 .310-000 – 
Telefone (32) 3292-2148, e-mail: escola .68071@educacao .
mg .gov .br até o dia 04/01/2019, às 13h .

3 cm -21 1178224 - 1
SRE MONTE CARMELO

 ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE

A Caixa Escolar Cel . José Faleiros de Aguiar torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
04 de janeiro de 2019, às 12:00 horas, Processo licitatório 
nº 09/2018, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios para atender alunos do EF e EM (regular) com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da EE Cel . José 
Faleiros de Aguiar, localizada na Praça São Sebastião n° 76 
– Centro – Grupiara-MG CEP 38 .470-000 – Telefone (034) 
3844-1211, e-mail: escola .200549@educacao .mg .gov .br até 
o dia 03/01/2019, às 17h .

A Caixa Escolar Cel . José Faleiros de Aguiar torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
04 de janeiro de 2019, às 13:00 horas, Processo licitatório 
nº 10/2018, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios para atender alunos da Educação Integral e Inte-
grada com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Cel. 
José Faleiros de Aguiar, localizada na Praça São Sebastião 
n° 76 – Centro – Grupiara-MG CEP 38 .470-000 – Telefone 
(034) 3844-1211, e-mail: escola .200549@educacao .mg .gov .
br até o dia 03/04/2019, às 17h . 

5 cm -21 1178283 - 1
SRE-LEOPOLDINA

ExTRATO DO CONTRATO Nº 
9197784/2018 DE FORNECIMENTO, 

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) SEE e o(s) fornecedor(es) 07 .913 .123/0001-62 - A . 
A . NASCIMENTO E CIA LTDA, Processo de compra nº 
1261019 000005/2018, Cotação Eletrônica . Objeto: Con-
trato para aquisição de gás combustível glp em botijão de 
13 kilos atender demanda da escola estadual prof . botelho 
reis - projeto ensino médio integral e integrado e para manu-
tenção da sre-leopoldina . . valor total: R$ 16 .331,00 . vigên-
cia: 12 meses, de 22/12/2018 a 20/12/2019 . Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .368 .214 .4188 .0001 .339030 .
27 .1 .36 .1; 1261 .12 .122 .701 .2085 .0001 .339030 .27 .0 .10 .1 . 
Assinatura: 21/12/2018 . Signatários: pela contratada ANNE 
ABREu NASCIMENTO, pela contratante SIDILuCIO 
RIBEIRO SENRA

3 cm -21 1178341 - 1

DEFENSoriA PúBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

 ExTRATO DE CONTRATO
Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS E CARDOSO E RuAS COMERCIO DE áGuA 
MINERAL LTDA-ME . Espécie: Contrato nº 9208939/2018 
– OBJETO: Aquisição de água mineral natural sem gás, 
acondicionada em vasilhames de 20 (vinte) litros, confeccio-
nados em policarbonato ou pet, na quantidade estimada de 
235 (duzentos e trinta e cinco) unidades, conforme demanda . 
Comodato de 45 (quarente e cinco) vasilhames confecciona-
dos em policarbonato ou pet, conforme especificações conti-
das na proposta da contratada, parte integrante deste instru-
mento . vALOR TOTAL: R$ 3 .760,00 (três mil setecentos e 
sessenta reais) . Dotações Orçamentárias: 1441 .03 .122 .701 .2
002 .0001 .339030 .08 .010 .1 . vIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a 
contar da data da publicação . SIGNATáRIOS: Gério Patro-
cínio Soaraes e Heverton Henrique Cardoso de Souza, 21 de 
dezembro de 2018 .
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PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ExTRATO DO TERMO ADITIvO Nº 01/2018
PMMG - CODONT . Torna público o Termo Aditivo nº 
01/2018 ao CONTRATO nº 07/2018 - SIAD nº 9197823 
- referente ao Pregão Eletrônico nº 10/2018 - Processo 
de Compra nº 1252146 86/2018 - firmado entre o Estado 
de Minas Gerais, por meio do Centro Odontológico da 
PMMG, e a empresa Central Técnica Equipamentos Médi-
cos e Odontológicos Peças e Serviços LTDA - ME - CNPJ: 
41.684.846/0001-75 . Objeto: retificação do início do prazo 
de vigência contratual previsto na Cláusula vigésima Ter-
ceira do contrato original que passa a ser de 12 meses a con-
tar de 06/12/18 . Cleyde da Conceição Cruz Fernandes, Ten 
Cel PM – Ordenador de Despesas do CODONT .
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pmmg
Realce




