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JuSTIFICATIvA DA QuEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA
Policia Militar de Minas Gerais – Primeira Regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1

CATEGORIA III – PRESTACOES DE SERvICOS
Mês/Ano CNPJ/CPF Razao Social Data da exigibilidade Justificativa valor

12/2017 17 .331 .294/0001-37 W M PORTAS EMPRRENDIMENTOS EM 
MOvEIS PLANEJADOS LTDA - ME 22/01/2018

- Pagamento a microempresa ou empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da 
prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (Prestação de serviço de confecção de moveis sob medida para o 5BPM) .

R$ 22 .800,00

12/2017 17 .331 .294/0001-37 W M PORTAS EMPRRENDIMENTOS EM 
MOvEIS PLANEJADOS LTDA - ME 16/01/2018

Pagamento a microempresa ou empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da 
prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (Prestação de serviço de confecção de moveis sob medida para o 5BPM) .

R$ 5 .700,00

Quartel em Belo Horizonte, 26 de outubro de 2018

Gibran Maciel da Silva, Maj PM .
Ordenador de Despesas / CAA-1

Aires Fernando Moreira Simões, Cap PM .
Responsavel Tecnico

16 cm -26 1159527 - 1

JuSTIFICATIvA DA QuEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA
Policia Militar de Minas Gerais – Primeira Regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1

CATEGORIA II – FORNECIMENTO DE BENS
Mes/Ano CNPJ Razao Social Data da exigibilidade Justificativa valor

09/2017 41 .658 .519/0001-49 CENTRAL SuPRIMENTOS LTDA 10/11/2017
- Pagamento a microempresa ou empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de 
um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional ( fornecimento de material de informática para o 16º BPM) .

R$ 418,50

09/2017 41 .658 .519/0001-49 CENTRAL SuPRIMENTOS LTDA 10/11/2017
- Pagamento a microempresa ou empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de 
um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (fornecimento de material de escritorio para o 16º BPM) .

R$ 305,00

11/2017 11 .010 .423/0001-09 COMERCIAL NORTE SuL LTDA - ME 10/11/2017
- Pagamento a microempresa ou empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de 
um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (fornecimento de 25 capacetes para motociclistas do 16 BPM) .

R$ 4 .875,00

10/2017 00 .242 .692/0001-84 FERRAGENS FAvORITA LTDA 07/11/2017
Pagamento a microempresa ou empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a integri-
dade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestacao de 
um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (fornecimento de material elétrico ao 16 BPM) .

R$ 2 .059,96

Quartel em Belo Horizonte, 26 de outubro de 2018 .

Gibran Maciel da Silva, Maj PM .
Ordenador de Despesas / CAA-1

Aires Fernando Moreira Simões, Cap PM .
Responsavel Tecnico

20 cm -26 1159523 - 1

ExTRATO DE CONTRATO
CMB-PM/DAL – PMMG x CONDOR S/A INDuSTRIA QuI-
MICA . Contrato 150/2018, , RP 15/2018, PL 71/2018 . PC 
91/2018 . Objeto: Aquisição de CARTuCHOS DE EFEITO 
MORAL . valor total R$ 62 .640,00 . vigência até 28/02/2019 .

1 cm -26 1159319 - 1
ExTRATO DE CONTRATO

CMB-PM/DAL – PMMG x COMPANHIA BRASILEIRA 
DE CARTuCHOS-CBC . Contrato 148/2018, RP 04/2018, PL 
37/2018 . PC 90/2018 . Objeto: Aquisição de Munição, valor total 
R$ 99 .840,00 . vigência até 31/12/2018 .

1 cm -26 1159315 - 1
PROCESSO ADMINISTRATIvO PuNITIvO Nº . 070/2017

NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO
A PMMG, através da 18ª Região de Policia Militar, por intermé-
dio de seu Ordenador de Despesas, Ten Cel PM Marcos Antônio 
da Silva, NOTIFICA a empresa NOvA GERAÇÃO COMÉRCIO 
DE AuTOS LTDA-ME, CNPJ 15 .039 .505/0001-37, nos termos 
do Decreto Estadual nº . 45 .902/12, em seu Art . 41, §2º, da solu-
ção do Processo Administrativo Punitivo nº . 070/2017, publicada 
no Diário Oficial de Minas Gerais, dia 05/10/2018, pág. 34, para 
que, se desejar, apresente recurso ou pedido de reconsideração por 
meio de seu representante legal no prazo de 05 (cinco) dias úteis 
contados da publicação da presente notificação, conforme Art. 
109, Inc I, alínea “f”, da Lei nº . 8 .666/93 .

3 cm -26 1159197 - 1
ExTRATO DE CONTRATO

CMB-PM/DAL – PMMG x COMPANHIA BRASILEIRA 
DE CARTuCHOS-CBC . Contrato 147/2018, RP 04/2018, PL 
37/2018 . PC 87/2018 . Objeto: Aquisição de Espoleta Cal  .38, 
valor total R$ 140 .871,12 . vigência até 31/01/2019 .

1 cm -26 1159310 - 1

ExTRATO DE TERMO ADITIvO DE CONvENIO
PMMG-13 RPM/38BPM x Prefeitura Municipal de Santa Cruz de 
Minas/MG .Primeiro termo aditivo ao Convenio 06/2015 .Objeto: 
Alteracao da Clausula Quarta - Do valor e da Clausula Sexta - Da 
vigencia . valor: R$ 50 .688,00 anuais . vigencia: 24 meses .

1 cm -26 1159281 - 1

TERMO ADITIvO
PMMG – COMAvE x JETFLY Revendedora de Combustí-
veis Ltda . Contrato SIAD 9179454; 3º Termo Aditivo . Objeto: 
Acréscimo de valor-quantidade em 24 .64%  .Novo valor: R$ 
663 .047,35

1 cm -26 1159530 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
PMMG - CENTRO ODONTOLÓGICO - Torna público o Edi-
tal do Pregão nº 09-2018 - Modalidade: Eletrônica- Objeto: aqui-
sição com entrega integral de suprimentos médicos e odontoló-
gicos para consumo no Centro Odontológico (CODONT) e nos 
Núcleos de Assistência Integral à Saúde (NAIS) da Polícia Militar 
e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, con-
forme especificações e detalhamentos consignados no Edital, no 
Termo de Referência (Anexo I) e demais anexos . Propostas: envio 
ao Portal de Compras/MG a partir das 19:00hs do dia 29/10/18 
até às 08:30hs do dia 12/11/18 . Abertura da Sessão de lances às 
09:00hs do dia 12/11/18 - Cleyde da Conceição Cruz Fernandes 
- Ten Cel PM - Ordenador de Despesas . http://www .compras .
mg .gov .br / https://www .policiamilitar .mg .gov .br/portal-pm/lici-
tacao .action

3 cm -26 1159429 - 1
AvISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PMMG–HPM – Retifica data de abertura do Pregão Eletrônico 
- Processo de Compra 1252114-000093/2018 . Objeto: Presta-
ção de serviço de locação de software integrado específico para 
o gerenciamento dos processos de rastreabilidade de instrumen-
tais cirúrgicos . Edital disponível a partir de 29/10/18 no endere-
çowww .compras .mg .gov .br . Abertura da licitação dia 12/11/2018 
às 09h00min .

2 cm -26 1159520 - 1

ExTRATO DE CONTRATO
CMB-PM/DAL – PMMG x CONDOR S/A INDuSTRIA QuI-
MICA . Contrato 144/2018, , RP 15/2018, PL 71/2018 . PC 
88/2018 . Objeto: Aquisição de CARTuCHOS DE EFEITO 
MORAL, PROJETIS, GRANADAS E ESPARGIDOR MANuAL 
DE AGENTE DE PIMENTA . valor total R$ 608 .854,00 . vigên-
cia até 28/02/2019 .

2 cm -26 1159302 - 1
AvISO PREGAO ELETRONICO

PMMG – 8ª RPM . Pregão Eletrônico nº 51/2018: Objeto: Contra-
ção de empresa para aquisição de materiais diversos para reforma 
dos banheiros e sala da intendência do prédio do 6º BPM/8ªRPM, 
conforme edital . Propostas: Envio ao Portal de Compras/MG, 
entre 17:00h de 30/10/2018 até às 08:59h de 13/11/2018 . www .
compras .mg .gov .br e https://policiamilitar .gov .br/portal-pm/lici-
tacao .action .

2 cm -26 1159493 - 1
ExTRATO DE CONTRATO

CMB-PM/DAL – PMMG x COMPANHIA BRASILEIRA 
DE CARTuCHOS-CBC . Contrato 146/2018, RP 04/2018, PL 
37/2018 . PC 86/2018 . Objeto: Aquisição de Espoleta Cal  .38, 
valor total R$ 152 .106,24 . vigência até 31/01/2019 .

1 cm -26 1159303 - 1
RETIFICADORA - ExTRATO DE TERMO 

ADITIvO DE CONTRATO
CMI/DAL-PMMG- 14º TA AO CT 05/2013 Compras: 15485/2013 
e 15487/2013 . CMI/DAL-PMMG x Consórcio SEPLAG . Objeto: 
Alteração da Cláusula Segunda – DO PREÇO, reajustando o valor 
inicialmente contratado em face da previsão contratual, passando 
o valor total para R$ 236 .879 .806,31, sendo R$ 3,2282 para Gaso-
lina; R$ 2,4457 para álcool e R$ 2,9716 para Diesel . Informa-
ções: telefax (31) 2123-1055, em horário comercial ou no e-mail: 
cmi@pmmg .mg .gov .br .

2 cm -26 1159326 - 1
ExTRATO DE CONvÊNIO

PMMG – BPMRv x Prefeitura de Nanuque/MG . Convênio: Coo-
peração mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar o poli-
ciamento ostensivo e a preservação da ordem pública no municí-
pio de Nanuque/MG . vigência: 01/10/18 a 31/12/18 . valor: R$ 
2 .400,00 .

2 cm -26 1159199 - 1
RECuRSO ADMINISTRATIvO

PAP N .27/2018 – FEROLI COMÉRCIO 
E SERvIÇOS EIRELI- ME .

PMMG-CG . Ato 17-2018 - PAP n .27/2018 – Feroli Comércio e 
Serviços EIRELI- ME (CNPJ n . 13 .635 .975/0001-38) x PMMG- 
3ª RPM . Recurso Administrativo . Conhece do recurso interposto 
negando-lhe provimento . Mantida a decisão que aplicou a sanção 
de multa no valor R$ 3 .478,00 (três mil quatrocentos e setenta e 
oito reais) e suspensão temporária do direito de licitar e de con-
tratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de 2 
(dois) anos. Determina a notificação do fornecedor para ciência 
da decisão e pagamento da multa aplicada, devidamente corrigida, 
conforme previsão do artigo 50 do Decreto n . 46 .668/2014, bem 
como o encaminhamento de cópia do PAP à CGE, nos termos do 
art . 49 do Decreto n . 45 .902/2012 .

3 cm -26 1159134 - 1
TERMO DE RESCISÃO n° 01/2018 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Município de Paraisó-
polis rescinde o convênio n° 01/2018 a partir da data de 26/
Setembro/2018 .

TERMO DE RESCISÃO n° 01/2018 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Município de Conso-
lação rescinde o convênio n° 01/2018 a partir da data de 26/
Setembro/2018 .

TERMO DE RESCISÃO n° 01/2018 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb . x Município de Gonçal-
ves rescinde o convênio n° 01/2018 a partir da data de 26/
Setembro/2018 .

3 cm -26 1159204 - 1

AvISO DE AvALIAÇÃO DE AMOSTRAS
CAA - 1ª RPM - realizará sessão pública de avaliação das amos-
tras apresentadas conforme previsto no Pregão Eletrônico nº 
09/2018, processo de compras nº 1250165/77/2018 . A sessão 
de avaliação das amostras ocorrerá no dia 31/10/2018, a partir 
das 10h00min, na Diretoria de Apoio Logístico (DAL - 6: Farda-
mento), sediada na Avenida Amazonas, nº 6455, Gameleira, Belo 
Horizonte - MG, CEP nº 30 .510-000, sendo franqueada a entrada 
de qualquer licitante ou cidadão .

2 cm -26 1159186 - 1

ExTRATO DE CONTRATO
PMMG – CTS: Contrato nº 9 .197 .171/2018 . Partes PMMG x 
Empresa Positivo Tecnologia S .A . Objeto: aquisição de 10 com-
putadores, no valor total de R$ 45 .300,00; vigência 31/12/2018 .

1 cm -26 1159212 - 1

ExTRATO DE CONvÊNIO

PMMG - 13 RPM/ 38 BPM x Prefeitura Municipal de Lagoa 
Dourada/MG . Convenio: 06/2018 . Objeto: estabelecimento de 
condicoes de cooperacao mutua entre os convenentes, visando 
aperfeicoar o policiamento ostensivo e a preservacao da ordem 
publica . valor: R$ 130 .341,45 . vigencia: 36 meses .

2 cm -26 1159227 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

RESuMO DE HABILITADO
IPSM

O Cel PM QOR Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, 
(delegação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual 
nº 45 .741, de 22/09/11 e Portaria 666/2018 - DG/IPSM), cum-
prindo o disposto no subitem 9 .2 do Edital de Credenciamento nº 
02/2018, divulga a relação do prestador HABILITADO em cre-
denciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no 
âmbito das regiões da Polícia Militar/MG . Data: 26/10/2018 .

4ª RPM- Juiz de Fora
Município Interessado Categoria

Juiz de Fora Clínica Psiquiátrica vila verde Ltda Hospital Regional

3 cm -26 1159506 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

ACADEMIA DE POLÍCIA CIvIL

CONCuRSO PÚBLICO - PROvIMENTO 2008/1
AGENTE DE POLÍCIA

Portaria Nº150/DRS/ACADEPOL/PCMG/2018
A Diretora da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições, cumprindo decisão judicial exarada nos autos 
do Processo nº 9000713-14 .2017 .8 .13 .0024 e considerando os ter-
mos do item 13 e subitens do Edital 04/08, CONvOCA o candi-
dato Alexandre de Melo do Espirito Santo, inscrição 15 .779-1, 
para o Curso de Formação Policial (aspirantado) do Concurso 
Público visando Provimento de vagas para o cargo na inicial da 
série de níveis da carreira de Agente de Polícia, que terá início dia 
29 de outubro de 2018 .
Durante a realização do Curso de Formação Policial o aspirante 
ficará à disposição da ACADEPOL, estando sujeito a dedicação 
exclusiva no período de execução das atividades acadêmicas .
Registre-se . Publique-se . Cumpra-se .
Academia de Polícia Civil de Minas Gerais, em Belo Horizonte, 
aos 26 de outubro de 2018 .

Ana Cláudia Oliveira Perry
Delegada-Geral de Polícia

Diretora da Academia de Polícia Civil

5 cm -26 1159553 - 1

Departamento de Trânsito de Minas Gerais

ATO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Contratado: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado 
de Minas Gerais - PRODEMGE . Objeto: prestação de serviços 
de acesso à solução business intelligence . Processos 1511189 
000173/2018 .  Dispensa de licitação com fundamento no Art . 24, 
vIII e xvI da Lei 8 .666/93 . Dotações Orçamentárias n .º1551 .06
 .125 .011 .4300 .0001 .3 .3 .90 .40 .03 fontes 10 .1, 82 .1 e 60 .2 . valor 
anual: R$486 .744,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil, setecentos 
e quarenta e quatro reais) .  Assinatura: 24/10/2018 .
Alessandro Amaro da Matta
Diretor do DETRAN/MG

Despacho Autorizativo:
Autorizo a celebração do Contrato de Prestação de Serviços INF 
3302 .00, com a Companhia de Tecnologia da Informação do 
Estado de Minas Gerais - PRODEMGE . Objeto: prestação de ser-
viços de acesso à solução business intelligence, conforme proces-
sos de dispensa de licitação 1511189 000173/2018 .  valor anual 
do contrato: R$486 .744,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil, sete-
centos e quarenta e quatro reais) . Dotações Orçamentárias n . n .º
1551 .06 .125 .011 .4300 .0001 .3 .3 .90 .40 .03 fontes 10 .1, 82 .1 e 60 .2  
vigência: 12 meses a partir da publicação, podendo ser prorro-
gado nos termos do art . 57, II, da Lei nº 8 .666/93 . Polícia Civil do 
Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 25 dias do mês 
de outubro de 2018 .
Alessandro Amaro da Matta
Diretor do DETRAN/MG

Extrato do Contrato nº INF 3302 .00
Partes: EMG/Polícia Civil, através do Departamento de Trânsito de 
Minas Gerais–Detran/MG e a Companhia de Tecnologia da Infor-
mação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE . Objeto: pres-
tação de serviços de acesso à solução business intelligence, con-
forme processos de dispensa de licitação 1511189 000173/2018 .  
valor anual do contrato: R$486 .744,00 (quatrocentos e oitenta e 
seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais) . Dotações Orçamen-
tárias n . n .º1551 .06 .125 .011 .4300 .0001 .3 .3 .90 .40 .03 fontes 10 .1, 
82 .1 e 60 .2 vigência: 12 meses a partir da publicação, podendo 
ser prorrogado nos termos do art . 57, II, da Lei nº 8 .666/93 Sig-
natários: Alessandro Amaro da Matta (P/ Contratante) e  Pedro 
Ernesto Diniz, Gustavo Daniel Prado (P/ Contratada) .

A Diretoria do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão 
Executivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de suas 
atribuições, com fundamento na resolução 723/2018 do Conse-
lho Nacional de Trânsito, CITA/NOTIFICA por Edital os Condu-
tores abaixo relacionados paracomparecerem na CIRETRAN de 
Coronel Fabriciano/MG, situada na Avenidaum, nº 147, Bairro 
Industrial Novo Reno, Coronel Fabriciano/MG, onde poderão ter 
vistas em cartório do processo administrativo instaurado, devendo 
apresentar DEFESA, no prazo de 15(quinze) (horário 08h30minh 
às 12h00minh e de 14h00min as 16h30minh) e se verem proces-
sados até o julgamento final, podendo pessoalmente ou através 
de seu procurador(a), acompanharem todos os atos do processo, 
indicarem e inquirirem testemunha e o mais que julgarem neces-
sário afim de assegurarem a maisampla defesa e o contraditório 
sob pena de surtir os efeitos da revelia,bem como prosseguimento 
no feito dos termos do art . 14 da resolução723/2018 CONTRAN, 
fatos que poderão acarretar a suspensão do direito dedirigir, sub-
missão ao curso  de reciclagem e aprovação em exame,conforme 
disposto no art . 268, inciso II do Código de TrânsitoBrasileiro (lei 
9 .503 de 23/9/1997)e Resolução 723/2018 .
Condutor: A Fernandes Da Paixao                 CNH: 1786121260 
Processo: 7635208
Condutor: Gilmar Alves Fernandes                      CNH: 3588698053     
Processo: 7637777
Condutor: Gilmar Alves Fernandes                      CNH: 3588698053    
Processo: 7637770
Condutor: Denilson Assis Costa                        CNH::734774788 
Processo:7642085
Condutor: Alessandro E Pinto Dos Santos         CNH: 1079775116       
Processo: 7635907
Condutor: Ademilson Alves Da Silva                    CNH: 2567759734  
Processo: 7635959
Condutor: ueverson Ricardo De Souza                   CNH: 
5008319369  Processo: 7636454
Condutor: Jose Evandro Silva                          CNH: 2375172231        
Processo: 7637047

pmmg
Realce


