
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 28 de outubro de 2017 – 67 
A Caixa Escolar Coronel Cantídio Drumond torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 20/11/2017, às 
10:00h, processo licitatório nº 02/2017, modalidade convite para Aqui-
sição de Gêneros Alimentícios para alimentação escolar . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
Escola Estadual Coronel Cantídio Drumond, localizada na Rua Felis-
berto Leopoldo, n° 283 – Centro, Ponte Nova – CEP 35430-085, Tele-
fone (031) 3817-3199, e-mail: escola .128945@educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Coronel Cantídio Drumond realiza Chamada Pública 
nº02/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a 
documentação prevista artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 20/11/17 às 10:00h, na EE 
Coronel Cantídio Drumond, localizada na Rua Felisberto Leopoldo, n° 
283 – Centro, Ponte Nova – CEP 35430-085 Telefone (031) 3817-3199, 
e-mail: escola .128945@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricul-
turafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Maria Pinto vieira, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10/11/17, às 19:00h, Pro-
cesso licitatório nº 03/2017, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Cel . 
Antoninho, localizada a Praça Dr . José Pinto vieira, n° 13 – Piedade 
de Ponte Nova/MG – CEP 35382-000, Telefone (031) 3871-5227, 
e-mail:escola .128881@educacao .mg .gov .br, até o dia 10/11/17, das 
07:00 às 22:00h .

6 cm -27 1023495 - 1

defenSoria pÚblica do 
eStado de minaS GeraiS

ExTRATO DE TERMO DE RESILIÇÃO
Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
e ADMINISTRADORA DE IMÓvEIS ExCELSIOR LTDA . Espécie: 
Termo de RESCISÃO amigável ao contrato de locação . OBJETO: As 
partes resolvem, de comum acordo, rescindir todas as cláusulas, termos 
e condições do Contrato nº 341/2017, sendo certo que seus termos e 
condições deixam de produzir, a partir do dia 06/10/2017, os efeitos 
permitidos em Direito, tanto em relação aos deveres e obrigações con-
signados no instrumento contratual original . SIGNATáRIOS: Chris-
tiane Neves Procópio Malard e ISRAEL ARY MARGALITH . Belo 
Horizonte, 06 de outubro de 2017 .

3 cm -27 1023445 - 1
ExTRATO DE CONTRATO

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
e INFODATAS COMÉRCIO DE PRODuTOS ELETRÔNICOS E 
SERvIÇOS LTDA-ME . Espécie: Contrato – nº 9162546/2017 . Objeto: 
Aquisição de leitor óptico para códigos de barras, conforme os quanti-
tativos e condições comerciais contidas no Termo de Referência, Anexo 
I do Edital de Pregão nº 1441003 .00120/2017, parte integrante do con-
trato . valor Total: R$ 14 .745,64 (quatorze mil setecentos e quarenta e 
cinco reais e sessenta e quatro centavos) . Dotação Orçamentária: 144
1 .03 .092 .726 .4150 .0001 .44 .90 .52 .12 .0 .10 .1 . vigência: 12 meses, con-
tados a partir da publicação . Signatários: Christiane Neves Procópio 
Malard e Antônio Miguel de Pádua Salomão . Belo Horizonte, 27 de 
outubro de 2017 .

3 cm -27 1023645 - 1

advocacia-Geral do eStado

ADvOCACIA-GERAL DO ESTADO
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de 
Informática n .º INF-3182 .00 .
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a Com-
panhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PRO-
DEMGE. Objetos: Acréscimo de 4,7687% ao valor global do contrato, 
e alteração de cláusulas contratuais . valor Global: R$ 1 .367 .006,66 . 
Dotação Orçamentária: 1081 .03 .092 .711 .1092 .0001 .339039-36 .01 .0 .1
Belo Horizonte, 11/10/2017 .

2 cm -27 1023710 - 1

polícia militar do eStado 
de minaS GeraiS

PMMG – 47º BPM (1256876) . AvISO DE LICITAÇÃO . RETIFICA-
ÇÃO nº 01: Fica retificado o edital referente ao ato publicado no Diário 
Oficial “Minas Gerais” nº 199, de 27/10/17, Diário do Executivo, pág. 
32, por conter erro de origem . Pregão Eletrônico nº 07/17; Processo de 
Compras nº 22/2017; Objeto: manutenção e reparo de veículos leves 
e pesados de quatro rodas da frota do 47º BPM, com fornecimento de 
peças, conforme edital; Propostas: envio ao Portal de Compras/MG 
entre 10:00 de 30/10/17 até as 09:50 do dia 14/11/17 . Início da sessão: 
10:00 horas do dia 14/11/17. Íntegra em: www.compras.mg.gov.br e 
www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/licitacao.action.

3 cm -27 1023600 - 1
PMMG/26º BPM x CONCEITO SERvIÇOS LTDA . Contrato 08/2013 
– 7º Termo Aditivo . Objeto: Prorrogação de vigência de 01/11/2017 a 
31/10/2018 .

1 cm -27 1023346 - 1
PMMG- 7º BPM Contrato 9162423/2017, celebrado entre a empresa 
AMP Mecânica de Autos Eirelli-EPP x PMMG . Objeto: Este contrato 
tem por objeto a aquisição de peças e/ou acessórios originais da linha 
Renaut para a frota da PMMG-7º BPM, 60º BPM e 19ª Cia PM Ind 
 . valor unitário R$0,57, valor total R$ 11 .400,0042 .800,00, vigência 
até 31/12/2017 .
PMMG- 7º BPM Primeiro termo aditivo ao Contrato 9130405/2017, 
celebrado entre a empresa Auto Posto Líder de Abaté Eireli x PMMG . 
Objeto: Este contrato tem por objeto alterar o valor dos combustível 
S10 para R$ 3,33 de 27/09/2017 a 31/12/2017 .

PMMG- 7º BPM Autorização de uso nº 23/2017, celebrado entre a 
PMMG e Nº 115 .723-9, 3º Sgt PM Welson Franco dos Santos . Autori-
zação de uso do imóvel situado a Rua Cap Procópio nº 13, vila Militar, 
Bom Despacho, vigência 01/10/2017 a 01/10/2017, valor R$274,64 .

3 cm -27 1023335 - 1
PMMG/5º BPM . Pregão Eletrônico nr 03/2017 . Processo 1250236 
0060/2017 . Objeto: Aquisição de materiais de construção, elétrico e 
hidráulico para manutenção predial no 5º BPM . Propostas: envio entre 
08h30min do dia 31/10/2017 até 08h:59min do dia 10/11/2017 . Data 
e hora do Pregão: Dia 10/11/2017 às 09h00min pelo site www.com-
pras .mg .br .

2 cm -27 1023362 - 1
PMMG-CTT. Retificação de Pregão Eletrônico 1250107 406/2017. 
Registro de Preços, Objeto: Aquisição de peças para sistema de rádio, 
dia 14/11/2017, às 09:00h . Propostas: envio ao Portal de Compras/
MG, até as 08:55h de 14/11/2017. Edital disponível em www.compras.
mg.gov.br e www.policiamilitar.gov.br.

1 cm -27 1023355 - 1
PMMG/11ºBPM- Contrato nº 009130197/17: PMMG, Sérvio Túlio 
Mariano Salazar, Ten Cel PM - Ordenador de despesas (Contratante) 
x AuTO PEÇAS E DERIvADOS DE PETRÓLEO LIGNANI LTDA 
(Contratada) . Objeto: alteração da Cláusula Terceira do Contrato, que 
versa sobre “Preço”, visando reajuste de 8,90% (oito vírgula noventa 
por cento) no valor do litro unitário do combustível gasolina, majo-
rando de R$4,05 (quatro reais e cinco centavos) para R$ 4,41 (quatro 
reais e quarenta e um centavos) passando o valor global do contrato 
para R$48 .510,00 (quarenta e oito mil quinhentos e dez reais); vigên-
cia: 01Jan2017 a 31Dez2017 .

3 cm -27 1023738 - 1
PMMG – 13º BPM x Hammer Construções Eireli, CNPJ: 
26 .956 .850/0001-51 . Pregão Eletrônico 02/2017; Termo Aditivo nº 01 
ao Contrato nº 9162244; Objeto: acréscimo de 25% conforme Laudo 
Técnico apresentado pela Eng . Civil Tamires Ribeiro Narciso, CREA 
221111 . valor do Aditivo: R$ 36 .900,00 .

1 cm -27 1023390 - 1
CMI/DAL – PMMG x FIAT CHRYSLER AuTOMOvEIS BRASIL 
LTDA . Contrato 37/2017 COMPRAS 9162631/2017 . Objeto: Aquisi-
ção de 03 Viaturas tipo Furgão, valor R$ 417.000,00, afim de atender 
a demanda da PMMG .

1 cm -27 1023579 - 1
PMMG-CAF/HPM- AvISO DE LICITAÇÃO – Processo de 
Compra:1252122- 102/2017 .Pregão Eletrônico 11/2017 . OBJETO: 
Contratação de serviços de controle de qualidade externo e interno 
em Laboratório de Patologia Clínica e Educação continuada, através 
da participação em controle da qualidade e do fornecimento de amos-
tras biológicas que permita monitoramento contínuo do desempenho 
do laboratório de Patologia Clínica do Hospital da Polícia Militar do 
estado de Minas Gerais, pelo período de 12(doze) meses, de acordo 
com as especificações do Anexo I – Termo de Referência do Edital. 
Propostas: envio ao portal de compras/entre 31/10/2017 até 09h00mm 
de 16/11/2017.www.compras.mg.gov.br

3 cm -27 1023681 - 1
PMMG – Ajudância Geral x Arte e Eventos Ltda . Contrato nº04/2017-
AjG, Ref .: – Pregão Eletrônico nº 22/2017– Aj . G . Objeto: Curso de 
Professor de Prevenção e Enfrentamento á violência Doméstica e 
Familiar contra as Mulheres, conforme proposta vencedora, edital e 
seus anexos . valor: R$68 .000,00 . Período de 06 a 10 de Novembro de 
2017  .

2 cm -27 1023384 - 1
PMMG / CTS, CNPJ 16 .695 .025/0001-97 - Contratada: Ax4B SIS-
TEMAS DE INFORMáTICA LTDA ., CNPJ 22 .233 .581/0001-44 – 
Contrato Nº 9157959/2017 - Objeto: serviço de suporte técnico cor-
porativo, 24 horas por 7 (sete) dias por semana, incluindo atualizações 
para 2 (dois) apliance Mcafee WebGateway WG5500-B por 36 (trinta 
e seis) meses - vigência: 27/10/2017 a 31/12/17- valor Total: R$ R$ 
72 .900,00 .

2 cm -27 1023400 - 1
PMMG – CTS – Publicação do contrato nº 9162618/2017 – Processo 
de compra 104/2017, celebrado com a empresa venge Construções e 
Tecnologia LTDA; CNPJ: 14 .210 .465/0001-81 valor R$ 19 .900,00 . 
Objeto: Prestação de serviço de infraestrutura de cabeamentos .

1 cm -27 1023653 - 1
PMMG-CTT . Pregão Eletrônico 1250107 68/2017 . Objeto: Serviço de 
infraestrutura de interligação do Posto de Registro de Ocorrências de 
Trânsito (PROT) à rede óptica da PMMG na Praça Raul Soares em 
Belo Horizonte, dia 14/11/2017, às 09:00h . Propostas: envio ao Portal 
de Compras/MG, até as 08:55h de 14/11/2017 . Edital disponível em 
www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.br e www.policiamili-
tar.gov.brwww.policiamilitar.gov.br.

2 cm -27 1023526 - 1
PMMG-CAA17 . Pregão Eletrônico; Processo 47/2017; Objeto: Contra-
tação de serviços de reparo, restauração e recuperação de bens imóveis 
nas dependências da 17ª Cia Ind Mat, a fim de reestruturar as instala-
ções elétricas da sede compreendendo mão de obra, conforme Edital . 
Propostas: Envio ao portal de compras/MG, entre 13:00h de 31/10/17 
até às 14:45h de 10/11/17 .Abertura da Sessão às 15:00h de 10/11/17 .

2 cm -27 1023801 - 1
PMMG-RCAT, Pregão Eletrônico N° 17/2017; Processo de compra 
Nº 1250403 .000057/2017; Objeto: Contratação de Empresa Especia-
lizada na Prestação de Serviços de Engenharia para Reparação e Adap-
tação das Instalações físicas do Prédio Clínico do Centro de Equote-
rapia do RCAT; Envio de propostas entre 16 horas de 31/10/2017 até 
às 13h59min de 10/11/2017 . Data do pregão 10/11/2017 às 14 horas . 
www.compras.mg.gov.br.

2 cm -27 1023783 - 1

PMMG – CTT: Resumo do contrato 9 .162 .646/2017 – CTT . Partes: 
PMMG x Método System Comércio de Equipamentos para Teleco-
municações e Serviços Ltda . Objeto: aquisição de diversos itens para 
videomonitoramento, com valor total de R$ 56 .606,05 . vigência até 
31/12/2017 .

1 cm -27 1023529 - 1
PMMG-CTT . Pregão Eletrônico 1250107 77/2017 . Objeto: aquisição 
de fonte de alimentação chaveada 90A, dia 14/11/2017, às 13:20h . Pro-
postas: envio ao Portal de Compras/MG, até as 12:55h de 14/11/2017 . 
Edital disponível em www.compras.mg.gov.brwww.compras.mg.gov.
br e www.policiamilitar.gov.brwww.policiamilitar.gov.br.

1 cm -27 1023524 - 1
PMMG – 33 BPM x FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda . - 
Comodato Cessão nove viaturas de polícia . Aditivo: Prorrogar vigência 
até 23 de outubro de 2018 . Assinatura em 20 de outubro de 2017 .

1 cm -27 1023498 - 1

polícia civil do eStado de minaS GeraiS

POLÍCIA CIvIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Aviso de Licitação
A Diretora de Aquisições/PCMG, torna público para conhecimento dos 
interessados, que serão realizados processos licitatórios, na modali-
dade de Pregão Eletrônico, nos dias e horários abaixo discriminados . 
A íntegra dos editais poderá ser obtida através de solicitação por escrito 
à Diretoria de Aquisições (DA), situada no Prédio Minas da Cidade 
Administrativa, na Rodovia Papa João Paulo II, 4 .143, Bairro Serra 
verde/4º andar – Belo Horizonte/MG, na Delegacia Regional de Polícia 
Civil, ou pela internet, através do site www.compras.mg.gov.br. Para 
acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se 
pelo mesmo site . Maiores informações através dos telefones: (31)3915-
7104; (31)3915-7132; (31)3915-7133; (31)3915-7105; (31)3915-7234 .

Nº 
Processo Objeto Data da 

Sessão

310/2017
Aquisição de consumíveis empregados em 
cromatógrafos da Divisão de Laboratórios 
do Instituto Médico Legal .

14/11/2017
às

09:30

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017 .
Bianca Landau Braile
Delegada de Polícia

Diretora de Aquisições/SPGF/PCMG

Homologação
Pregão eletrônico n .º 255/2017
Objeto: Aquisição de Capote e materiais de consumo para utilização no 
IML, postos médico legais e de perícia integrada do interior do estado 
de Minas Gerais .
Lote 1
vencedor: Global Distribuição E Serviços EIRELI - EPP
valor: R$ 13 .000,00 (Treze mil reais) .
Lote 2
vencedor: Global Distribuição E Serviços EIRELI - EPP
valor: R$ 2 .578,65 (Dois mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta 
e cinco centavos) .
Lote 3
vencedor: Rogério Ribeiro vidigal Comércio - EPP
valor: R$ 12 .998,37 (Doze mil novecentos e noventa e oito reais e trinta 
e sete centavos) .
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2017 .

Bianca Landau Braile
Delegada de Polícia

Ato de Ratificação de Dispensa de Licitação
Referência: Processo 1511189 000263/2017

Objeto: Ratificação da situação de Inexigibilidade de licitação para 
contratação direta com a empresa Life Technologies Brasil Comér-
cio E Indústria De Produtos Para Biotecnologia LTDA, CNPJ 
63 .067 .904/0005-88, visando à Aquisição de Reagentes e materiais 
de consumo para uso na Seção Técnica de Biologia e Bacteriologia 
Legal da Divisão de Laboratório, destinada ao Instituto de Criminalís-
tica . A Diretora De Aquisições/SPGF, no uso de suas atribuições, com 
fulcro na Lei 8666/93, no Decreto Estadual 43817/2004, na Resolução 
PCMG 7 .894/2016, de acordo com o Parecer nº 2107/ASS-JuR/2017 
da Assessoria Jurídica da Chefia da Polícia e em estreita consonância 
com as demais normas e princípios disciplinadores da matéria RATI-
FICA a situação de Inexigibilidade de Licitação para contratação direta 
com a empresa Life Technologies Brasil Comércio E Indústria De Pro-
dutos Para Biotecnologia LTDA, CNPJ 63 .067 .904/0005-88, visando 
à Aquisição de Reagentes e materiais de consumo para uso na Seção 
Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal da Divisão de Laboratório, 
destinada ao Instituto de Criminalística, pelo valor total estimado de R$ 
156 .908,24 (cento e cinquenta e seis mil, novecentos e oito reais e vinte 
e quatro centavos), a ser custeado por dotação especificada no orça-
mento vigente conforme documentação constante do supramencionado 
processo, ficando ratificados e convalidados todos os atos praticados.
Belo Horizonte, 23 de outubro de 2017 .

Bianca Landau Braile
Diretora De Aquisições/SPGF

Despacho
Estando regulares os atos procedimentais deste processo número 
263/2017 o Chefe Da Divisão De Aquisições/SPGF/PCMG, no uso de 
suas atribuições, com fulcro na Lei 8666/93, de acordo com o Parecer 
2107/ASS-JUR/2017 da Assessoria Jurídica da Chefia da Polícia e em 
estreita consonância com as demais normas e princípios disciplinadores 
da matéria encaminha para Ratificação a situação de Dispensa de Lici-
tação para contratação direta com a empresa Life Technologies Brasil 
Comércio E Indústria De Produtos Para Biotecnologia LTDA, CNPJ 
63 .067 .904/0005-88, visando à Aquisição de Reagentes e materiais de 

consumo para uso na Seção Técnica de Biologia e Bacteriologia Legal 
da Divisão de Laboratório, destinada ao Instituto de Criminalística, 
pelo valor total estimado de R$ 156 .908,24 (cento e cinquenta e seis 
mil, novecentos e oito reais e vinte e quatro centavos), a ser custeado 
por dotação especificada no orçamento vigente conforme documenta-
ção constante do supramencionado processo, ficando ratificados e con-
validados todos os atos praticados .
Belo Horizonte, 23 de outubro de 2017 .

Antônio Cipriano Das Neves Silva
Chefe Da Divisão De Aquisições/SPGF

Extrato do Contrato nº 9162600/2017
Processo nº 1511189 00230/2017 Lote 01

Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa A&R Comércio e Serviços 
Ltda-EPP, Do Objeto: Prestação de serviços de reforma e adequações 
do imóvel da Delegacia de Polícia Civil de Jaíba/MG, situada à Rua 
Waldomiro Cardoso de Sá, s/n, Bairro Centro comunitário, Jaíba/MG . 
vr . Total R$91 .619,05 (noventa e um mil e seiscentos e dezenove reais 
e cinco centavos) . vigência: 12 (doze) meses a contar da data de publi-
cação do extrato no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado 
nos termos da Lei 8 .666/93 e alterações . Dot . Orç: 1511 .04 .122 .004 .20
03 .0001 .3 .3 .90 .39 .22 .0 .10 .1, do presente exercício 2017, ou outras que 
vierem a substituí-la . Foro: B .Hte/MG . Assinatura: 26/10/2017 . Signa-
tários: Letícia Baptista Gamboge Reis (P/Contratante) e Renato Pereira 
dos Santos (P/ Contratada) .

Extrato do Contrato nº 9162602/2017
Processo nº 1511189 00230/2017 Lote 02

Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa A&R Comércio e Serviços 
Ltda-EPP, Do Objeto: Prestação de serviços de reforma e adequações 
do imóvel da Delegacia de Polícia Civil de São Francisco/MG, situada 
à Rua Brasília de Minas, 703, Bairro Bandeirantes, São Francisco/MG . 
vr . Total R$138 .380,95 (cento e trinta e oito mil e trezentos e oitenta 
reais e noventa e cinco centavos) . vigência: 12 (doze) meses a contar 
da data de publicação do extrato no Diário Oficial do Estado, podendo 
ser prorrogado nos termos da Lei 8 .666/93 e alterações . Dot . Orç: 1
511 .04 .122 .004 .2003 .0001 .3 .3 .90 .39 .22 .0 .10 .1, do presente exercício 
2017, ou outras que vierem a substituí-la . Foro: B .Hte/MG . Assinatura: 
26/10/2017 . Signatários: Letícia Baptista Gamboge Reis (P/Contra-
tante) e Renato Pereira dos Santos (P/ Contratada) .

27 cm -26 1023217 - 1

corpo de bombeiroS militar do 
eStado de minaS GeraiS

– CTS – Resumo do Contrato nº 9162673/17 do Processo de Com-
pra nº 1401861037/2017 . Partes: A & E TECNICAL LTDA . Objeto: 04 
(quatro ) Repetidoras digitais, 26 (vinte e seis ) rádios móveis digitais 
, 20(vinte) rádios portáteis digitais e 04(quatro) rádios fixos digitais . 
valor: R$ 483 .224,00 (quatrocentos e oitenta e três mil e duzentos e 
vinte e quatro reais) . Dotação Orçamentária: 14010618208043290001
449052062410 . vigência de 28out17 até 31dez17 . Foro: BH, 27out17 . 
Sig: Edson Cota Ramos, Maj BM, Ord de Desp e Magno Silveira de 
Carvalho, representante da empresa .
– CSM – Aviso de Licitação - O Ordenador de Despesas do CSM torna 
público que foi revogado o Pregão Eletrônico nº 14012690059/2017 
e que estará recebendo propostas para o Pregão Eletrônico nº 
14012690061/2017 para prestação de serviço de conservação, limpeza 
e jardinagem para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, 
conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A Sessão 
Pública deste pregão ocorrerá às 09h00min do dia 14/11/2017, no Por-
tal de Compras do Estado . A íntegra do edital e outras informações 
poderão ser obtidas na Seção de Licitação do CSM, à Rua vinte e Seis, 
nº12, Bairro Tropical, Contagem/MG, através dos telefones (31) 3198-
5708 ou (31) 3198-5728 e o edital no site: www.compras.mg.gov.br. 
Contagem, 27out17 – Paulo Giovani Parreira – Maj BM .
– 1ª CIA IND – Aviso de Licitação – Pregão eletrônico nr 
1401915000022/17 . O Ord . de Desp . da 1ª Cia Ind torna público que 
estará recebendo propostas de empresas fornecedores materiais Aten-
dimento Pré Hospitalar – APH para a Sede do Corpo de Bombeiros 
de Poços de Caldas e frações subordinadas, conforme especificações 
detalhadas no anexo I do edital . A Sessão Pública deste pregão eletrô-
nico ocorrerá às 09h00min do dia 16Nov17, no Portal de Compras do 
Estado . A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na 
Seção de Licitação da 1ª Cia Ind, localizado à Rua São José, 383, Coun-
try Club, Poços de Caldas/MG, através do telefone (035) 3697-2342 e 
o Edital no site: www.compras.mg.gov.br. Poços de Caldas, 27Out17. 
Edirlei viana da Silva, Maj BM/Ord . de Desp .
– 6º BBM - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 1401282000030/17 . 
O Ordenador de Despesas do 6º BBM torna público que estará rece-
bendo propostas para aquisição material para manutenção e reparos de 
imóveis de propriedade da administraçãopara o 6º BBM (Governador 
Valadares), conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. 
A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09 h 00 min . do 
dia 14/11/2017, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edital e 
outras informações poderão ser obtidas na Seção do Almoxarifado do 
6º BBM, à Rua São Paulo, nº 1047, Bairro Centro, Governador vala-
dares/MG, através dos telefones (33) 32793640 e 32793633 e o edital 
no site: www.compras.mg.gov.br. Governador Valadares, 28out17. Fer-
nando Augusto Alves Ferreira, Ten Cel BM .
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