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equivalente em outras moedas, em razão de inadimplência contratual
ou não; d) término, por qualquer motivo, de quaisquer dos contratos de
concessão dos quais a Emissora e/ou a Garantidora sejam parte, e que
representem, separadamente ou em conjunto, um valor superior ao
equivalente a 30% da receita operacional líquida da Emissora e/ou da
Garantidora, conforme o caso, constante de suas últimas demonstrações
financeiras à época, sendo que, no caso da Garantidora, esse percentual
será calculado com relação ao resultado consolidado da Garantidora; e)
protesto legítimo de títulos contra a Emissora e/ou contra a Garantidora, cujo valor global ultrapasse cinquenta milhões de reais ou seu
equivalente em outras moedas, salvo se o protesto tiver sido efetuado
por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela
Emissora e/ou pela Garantidora, conforme o caso, bem como se for suspenso, cancelado ou ainda se forem prestadas garantias em juízo, em
qualquer hipótese, no prazo máximo de trinta dias contados da data em
que for recebido aviso escrito enviado pelo Agente Fiduciário à Emissora; f) falta de cumprimento pela Emissora e/ou pela Garantidora, conforme o caso, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura, não sanada em trinta dias, contados da data em que for recebido
aviso escrito enviado pelo Agente Fiduciário à Emissora; g) se a Emissora e/ou a Garantidora, conforme o caso, deixar de pagar, na data de
vencimento, ou não tomar as medidas legais e/ou judiciais requeridas
para o não pagamento, de qualquer dívida ou qualquer outra obrigação
pagável pela Emissora e/ou pela Garantidora, conforme o caso, segundo
qualquer acordo ou contrato da qual seja parte como mutuária ou garantidora, envolvendo quantia igual ou superior a cinquenta milhões de
reais ou seu equivalente em outras moedas; h) privatização, fusão,
liquidação, dissolução, extinção, cisão e/ou qualquer outra forma de
reorganização societária que implique na redução do capital social da
Emissora e/ou da Garantidora, salvo se por determinação legal ou regulatória, ou, ainda, se não provocar a alteração do rating da emissão para
uma nota inferior a “Aa3.br” fornecida pela Moody´s América Latina
ou classificação equivalente emitida por outra agência de classificação
de risco a ser contratada pela Emissora; e/ou, i) transformação da Emissora em sociedade limitada. Para fins do disposto na alínea “h” acima,
entende-se por privatização a hipótese na qual a Garantidora, atual controladora direta da Emissora, deixe de deter, direta ou indiretamente, o
equivalente a, pelo menos, 50% mais uma ação do total das ações
representativas do capital votante da Emissora; e/ou, o Governo do
Estado de Minas Gerais, atual controlador da Garantidora deixe de
deter, direta ou indiretamente, o equivalente a, pelo menos, 50% mais
uma ação do total das ações representativas do capital votante da
Garantidora. Ocorrendo quaisquer dos Eventos de Inadimplemento
previstos nas alíneas “a”, “b” e “c” acima, as Debêntures tornar-se-ão
automaticamente vencidas, independentemente de aviso ou notificação, judicial ou extrajudicial, devendo o Agente Fiduciário, no entanto,
enviar imediatamente à Emissora comunicação escrita informando a
ciência de tal acontecimento. Nesse caso, as debêntures serão canceladas, obrigando-se a Emissora aos pagamentos e encargos previstos na
escritura de emissão, em até três dias úteis contados do recebimento da
respectiva comunicação enviada pelo Agente Fiduciário. Na ocorrência de quaisquer dos demais Eventos de Inadimplemento, o Agente
Fiduciário deverá convocar, dentro de quarenta e oito horas da data em
que tomar conhecimento da ocorrência de qualquer dos referidos
eventos, assembleia geral de debenturistas para cada série da Emissão
para deliberar acerca da não declaração de vencimento antecipado das
debêntures, observado o procedimento de convocação previsto na
escritura de emissão e o quórum específico estabelecido abaixo,
devendo o Agente Fiduciário, enviar imediatamente à Emissora comunicação escrita informando acerca das deliberações tomadas nas referidas assembleias. Qualquer das assembleias gerais referidas acima
poderá também ser convocada pela Emissora, na forma prevista na
escritura de emissão. Se, em qualquer das assembleias gerais referidas
acima, os debenturistas da primeira série detentores de, no mínimo,
dois terços das debêntures da primeira série em circulação, os debenturistas da segunda série detentores de, no mínimo, dois terços das
debêntures da segunda série em circulação e/ou os debenturistas da
terceira série detentores de, no mínimo, dois terços das debêntures da
terceira série em circulação, conforme aplicável, determinarem que o
Agente Fiduciário não declare o vencimento antecipado das debêntures da primeira série, das debêntures da segunda série e/ou das debêntures da terceira série, conforme o caso, o Agente Fiduciário não
declarará o vencimento antecipado de tais debêntures. Adicionalmente, na hipótese de não instalação da assembleia geral de debenturistas por falta de quórum, o Agente Fiduciário deverá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações decorrentes das debêntures,
devendo enviar imediatamente à Emissora comunicação escrita informando tal acontecimento; Preço de Subscrição: a subscrição dar-se-á
pelo respectivo valor nominal unitário, acrescido da remuneração aplicável à série da Emissão, calculada ““pro rata temporis”” desde a data
de emissão até a data de subscrição e integralização das Debêntures,
considerando-se duas casas decimais, sem arredondamento; Procedimento de Subscrição e Integralização: a integralização será realizada à
vista, pelo preço de subscrição, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, de acordo com as normas de liquidação e procedimentos aplicáveis à CETIP e/ou à BM&FBovespa, conforme aplicável;
Local de Pagamento: os pagamentos serão efetuados pela Emissora no
respectivo vencimento, utilizando-se, conforme o caso: a) os procedimentos adotados pela CETIP, para as Debêntures custodiadas eletronicamente no CETIP 21; b) os procedimentos adotados pela
BM&FBovespa, para as Debêntures registradas no BOVESPAFIX; e/
ou, c) os procedimentos adotados pelo Banco Mandatário, para as
Debêntures que não estejam vinculadas à CETIP ou à BM&FBovespa;
Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro dia útil subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia em que não haja
expediente comercial ou bancário no local de pagamento, sem qualquer acréscimo aos valores a serem pagos, ressalvados os casos cujos
pagamentos devam ser realizados pela CETIP ou pela BM&FBovespa,
hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data de pagamento coincidir com feriado no município de São Paulo, feriado
nacional, sábado ou domingo; Encargos moratórios: caso a Emissora
deixe de efetuar quaisquer pagamentos devidos aos debenturistas nos
prazos estipulados, os valores ficarão sujeitos a multa moratória convencional, irredutível e de natureza compensatória, de 2% sobre o
valor devido e não pago; e juros de mora não compensatórios calculados à taxa de 1% ao mês; B) a celebração dos documentos indispensáveis à Emissão, como: a) Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição de Debêntures Simples, em Regime de Garantia Firme, da 3ª
Emissão Pública da Cemig Distribuição S.A.; e, b) Escritura Particular
da 3ª Emissão Pública de Debêntures Simples da Cemig Distribuição
S.A. e respectivos aditamentos posteriores, bem como outros devidamente analisados pela área jurídica e que não onerem a operação; e, C)
a prática pela Diretoria Executiva de todos os atos necessários para
efetivar as deliberações aqui consubstanciadas. IV- A Presidente teceu
comentários sobre assunto de interesse da Companhia. Presenças:
Conselheiros Dorothea Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de
Morais, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Francelino Pereira dos
Santos, Fuad Jorge Noman Filho, Guy Maria Villela Paschoal, João
Camilo Penna, Saulo Alves Pereira Junior, Wando Pereira Borges,
Bruno Magalhães Menicucci, Marina Rosenthal Rocha, Tarcísio
Augusto Carneiro, José Augusto Gomes Campos, Lauro Sérgio Vasconcelos David, Luiz Augusto de Barros, Marco Antonio Rodrigues da
Cunha e Paulo Sérgio Machado Ribeiro; e, Anamaria Pugedo Frade
Barros, Secretária.
(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 23-01-2013
Sob o número: 4991332
Protocolo: 13/006.415-7
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral
83 cm -24 376688 - 1

Cemig Distribuição S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.180/0001-16
Cemig Geração e Transmissão S.A.
Companhia Aberta - CNPJ 06.981.176/0001-58
Comunicamos, em atendimento ao artigo 151 da Lei 6.404, de 15-121976 e posteriores alterações, a renúncia do Sr. João Luiz Senra de
Vilhena, ao cargo de Diretor de Gás, interino, da Cemig Distribuição S.A.
- Cemig D e da Cemig Geração e Transmissão S.A. - Cemig GT, através de cartas protocolizadas nas citadas Companhias, em 23-11-2012, e
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG,
em 14-01-2013, Cemig D sob o nº 4985609, protocolo 13/000.024-8, e,
Cemig GT sob o nº 4985606, protocolo 13/000.026-4.
Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2013.
(a.) Anamaria Pugedo Frade Barros
Superintendente da Secretaria Geral e Executiva Empresarial
4 cm -24 376690 - 1

CNPJ: 06.981.180/0001-16
MS/CS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO
Retificação da data da Homologação da Pré Qualificação MS/CS
500-Z03207, publicado no Minas Gerais, no dia 23/01/2013, de:
21/01/2013 para: 10/01/2013. Objeto: Serviços de natureza jurídica
contenciosa, sem caráter de exclusividade e sem vínculo de emprego,
consistente na propositura de ação judicial, realização de audiências,
elaboração de recursos, sustentação oral e demais atos pertinentes
à adequada condução processual, em face da Ação Civil Coletiva nº
00310458320118130071 proposta pelo Instituto Mineiro de Defesa do
Consumidor – IMIDEC em desfavor da CONTRATANTE, com pedido
de tutela antecipada.
CONTRATO
RH/ST 5002000159. Partes: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CEMIG
D x ÉTICA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA EM
SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA. Fundamento: PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
MS/CS 530-H05460. Objeto: Contratação dos serviços de assistência
técnica em perícias/avaliações de periculosidade e/ou insalubridade
ou acidente do trabalho em processo trabalhista nas áreas de atuação
da CEMIG. Prazo: 18 (dezoito) meses. Valor: R$136.800,00 (cento e
trinta e seis mil e oitocentos reais). Ass.: 23/01/2013. Homologada em:
09/11/2012.
AVISO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 530-H05787. Objeto: Serviços
de Conservação e Limpeza Predial, portaria, copa, transporte interno
e externo de mensagens, vigia, jardinagem, limpeza de vidros, lavagem de veículos, carga e descarga de materiais, manobra de veículos
para as instalações da Região Centro, compreendendo as cidades de
Belo Horizonte, Sete Lagoas e Betim. Abertura da sessão publica: dia
06/02/2013, às 9horas - Envio de proposta através do site www.cemig.
com.br até 08h30min da data de abertura da sessão. Edital disponível
no site www.cemig.com.br
9 cm -24 376692 - 1

Secretaria de Estado de Turismo
Extrato do Contrato SETUR nº 01/2013. Partes: Estado de Minas
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, e a Empresa
Policard Systems e Serviços S/A. Objeto: Fornecimento de vale alimentação, conforme especificações constantes nos Anexos I do Edital de Licitação referente ao Pregão Eletrônico nº 010/2012/SETUR.
ValorGlobal:R$313.000,00 (Trezentos e treze mil reais). DotaçãoOrça
mentária:1411.23.122.701.2002. 0001.33.90.39.0.10.1
Vigência:12(doze)mesesapartirdesta publicação, podendo ser prorrogado nos termos dos incisos I e II, art. 57 da Lei 8.666/93. Silvana
Melo do Nascimento, Secretária-Adjunta de Estado de Turismo. Data
da Assinatura: 11/01/2013.
3 cm -24 376457 - 1
Extrato do Termo de Rescisão do Convênio SETUR nº 024/2012,
SIGCON-549667. Partes: Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Turismo, e o Município de Inimutaba. Objeto:
Rescisão unilateral do Convênio SETUR nº 024/2012, celebrado em
20/06/2012, conforme Art. 79, I da Lei Federal nº 8666/93, c/c o caput
do Art. 116 da mesma Lei, e Cláusulas Décima Primeira e Décima
Quinta do Convênio. Fica rescindido a partir de 21/12/2012, data de
assinatura do Termo de Rescisão. Silvana Melo do Nascimento, Secretária-Adjunta de Estado de Turismo.
Extrato do Termo de Rescisão do Convênio SETUR nº 018/2012,
SIGCON-546067. Partes: Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Turismo, e o Município de Itanhandú. Objeto:
Rescisão unilateral do Convênio SETUR nº 018/2012, celebrado em
27/06/2012, conforme Art. 79, I da Lei Federal nº 8666/93, c/c o caput
do Art. 116 da mesma Lei, e Cláusulas Décima Primeira e Décima
Quinta do Convênio. Fica rescindido a partir de 21/12/2012, data de
assinatura do Termo de Rescisão. Silvana Melo do Nascimento, Secretária-Adjunta de Estado de Turismo.
Extrato do Termo de Rescisão do Convênio SETUR nº 034/2011,
SIGCON-480428. Partes: Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Turismo, e o Município de Chapada do Norte.
Objeto: Rescisão unilateral do Convênio SETUR nº 034/2011, celebrado em 06/12/2011, conforme Art. 79, I da Lei Federal nº 8666/93,
c/c o caput do Art. 116 da mesma Lei, e Cláusulas Décima Primeira e
Décima Quinta do Convênio. Fica rescindido a partir de 21/12/2012,
data de assinatura do Termo de Rescisão. Silvana Melo do Nascimento,
Secretária-Adjunta de Estado de Turismo.
Extrato do Termo de Rescisão do Convênio SETUR nº 048/2012, SIGCON-617789. Partes: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, e o Município de Senhora dos Remédios.
Objeto: Rescisão amigável do Convênio SETUR nº 048/2012, celebrado em 02/07/2012, conforme Art. 79, II da Lei Federal nº 8.666/93,
c/c o Art. 116 da mesma Lei. Fica rescindido a partir de 21/12/2012,
data de assinatura do Termo de Rescisão. Silvana Melo do Nascimento,
Secretária-Adjunta de Estado de Turismo, e Sonia Maria Coelho Milagres, Prefeita Municipal de Senhora dos Remédios.
Extrato do Termo de Rescisão do Convênio SETUR nº 055/2012,
SIGCON-620167. Partes: Estado de Minas Gerais, por intermédio
da Secretaria de Estado de Turismo, e o Município de Dom Joaquim.
Objeto: Rescisão unilateral do Convênio SETUR nº 055/2012, celebrado em 03/07/2012, conforme Art. 79, I da Lei Federal nº 8666/93,
c/c o caput do Art. 116 da mesma Lei, e Cláusulas Décima Primeira e
Décima Quinta do Convênio. Fica rescindido a partir de 21/12/2012,
data de assinatura do Termo de Rescisão. Silvana Melo do Nascimento,
Secretária-Adjunta de Estado de Turismo.
Extrato do Termo de Rescisão do Convênio SETUR nº 060/2012, SIGCON-626168. Partes: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, e o Município de Carmópolis de Minas
Objeto: Rescisão unilateral do Convênio SETUR nº 060/2012, celebrado em 03/07/2012, conforme Art. 79, I da Lei Federal nº 8666/93,
c/c o caput do Art. 116 da mesma Lei, e Cláusulas Décima Primeira e
Décima Quinta do Convênio. Fica rescindido a partir de 21/12/2012,
data de assinatura do Termo de Rescisão. Silvana Melo do Nascimento,
Secretária-Adjunta de Estado de Turismo.
12 cm -24 376532 - 1

MS/CS – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana

AVISO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 510-H05675. Objeto: Serviços de
manutenção em extintores de incêndio para as Gerências da MT, conforme ANEXO VI. Adendo nº 01. Objetivo: Alteração da data de envio
de propostas para dia 05/02/2013 às 09:00 horas e Abertura da sessão
publica às 09:30horas.
4 cm -24 376703 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Extrato do 7º TA ao convênio 208/2009. Convenentes: SEDRU/ Associação dos Municípios da Microrregião do Leste de Minas - ASSOLESTE. Objeto: prorrogar vigência até 22.06.2013. Assinatura:
21.12.2012. Ficam convalidados os atos praticados até esta data.
2 cm -24 376393 - 1

CNPJ: 06.981.176/0001-58

Companhia de Gás de Minas Gerais

CONTRATOS
Contrato nº 4500026059. Partes Gasmig x PC Service Tecnologia Ltda.
Fundamento: Pregão Eletrônico GPR-0067/12. Objeto: Contratação
de Prestação de Serviços de Central de Relacionamento (Call Center).
Prazo: 36 meses. Valor: R$ 898.583,01. Assinatura: 23/01/2013.
Geraldo de Miranda Nunes Filho - Gerente
de Infraestrutura e Suprimentos
3 cm -24 376539 - 1

Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO
DE MINAS GERAIS CNPJ 17.398.512/0001-50
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013
O Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI
torna público que fará realizar processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, objetivando a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de informática, compreendida a
manutenção corretiva e evolutiva de todos os produtos de informática
utilizados pelo INDI, a criação de novos produtos e o suporte técnico
e operacional a esses produtos, bem como o atendimento presencial
aos usuários de informática do INDI. Envio das propostas através do
sítio da Bolsa Brasileira de Mercadorias (www.bbmnet.com.br), no
período de 10:00:00 horas do dia 25/01/2013 a 09:30:00 horas do dia
18/02/2013. Data e horário da abertura da sessão pública: 18/02/2013,
às 10:00 horas. Data do início da etapa de lances: 19/02/2013, às 10:00
horas. O Edital está disponível no sítio www.bbmnet.com.br. O pregão será realizado pela Pregoeira Izabela Caroline L. Vieira. Presidente
da Comissão de Licitação do INDI em exercício: Ronaldo Alexandre
Barquette.
4 cm -24 376640 - 1

Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Extrato Primeiro Termo Aditivo – SIAD n° 580
I-Partes: Jucemg e Itautec S/A Grupo Itautec; II-Objeto: Prestação
de serviços de suporte técnico, manutenção de Switch’s e Roteadores
por meio de Central de Serviços, suporte e manutenção, com atuação
em todo o território do Estado de Minas Gerais; III-Da prorrogação:
Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato original por 12 (doze)
meses, a partir de 08 de janeiro de 2013; IV-Dos Valores: Total global
estimado de R$ 15.192,00; V-Dotação: 2251 23 122 701 2427. 0001
3390 39 27 (60.1). Belo Horizonte, 07 de janeiro de 2012. (a) Angela
Maria Prata Pace Silva de Assis (a) Lauro Marcos Lima Viana (a)
Ranieli de Albuquerque Pereira.
3 cm -24 376741 - 1

Fundação Rural Mineira
Concorrência Pública Nº 006/2012
Resultado do Julgamento – Proposta Técnica
Empresas Habilitadas: Consorcio Rio Jequitai 97,5pontos e Consorcio
SIG-Jequitai com 80 pontos. Abre-se o prazo recursal nos Termos da
Lei. Não havendo interposição de recurso, fixa o data de 04/02/2013
as 10:00h. para a abertura das propostas financeiras. Belo Horizonte
25/01/2013.a.
Divino Manoel do Nascimento – Presidente da CPL
2 cm -24 376634 - 1

Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - Edital nº 076/12 - Lote 04.- Processo
nº 0172693-2300/2012-1. CONVOCAÇÃO – A Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público que a reunião de abertura
das Propostas Técnicas, referente à licitação em epígrafe, será realizada
no dia 29/01/13, às 15h, à Avenida dos Andradas, nº 1.120, sala 1.003,
nesta Capital, convocando assim, todos os interessados em participar
da referida reunião.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - EDITAL Nº 076/12-Lote 02 - Processo
nº 0172693-2300/2012-1 - ABERTURA DE VISTA - A Presidente da
Comissão Permanente de Licitação torna público que fica aberta vista,
na Assessoria de Licitações do DER/MG, ao recurso interposto por
Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, na fase de julgamento de
habilitação, pelo prazo legal de cinco (05) dias úteis, às empresas participantes da Concorrência, objeto do Edital em epígrafe.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - Edital nº 078/12- Processo nº 01771192300/2012-1. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação do
DER/MG, torna público o resultado do julgamento das propostas de
preços apresentadas à CONCORRÊNCIA objeto do Edital em epígrafe
– 1º lugar: Engemaster Engenharia e Projetos Ltda., 2º lugar: LENC
Laboratório de Engenharia e Consultoria Ltda. e 3º lugar: Núcleo Engenharia Consultiva S/A. Fica aberto prazo de cinco (05) dias úteis para
interposição de recurso à contar da publicação deste aviso.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - Edital de Ciência de Eliminação de
Documentos de Arquivo n°02/2013. Presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo, designado pela Portaria
n° 2.867 de 06 de dezembro de 2010, publicada no Minas Gerais de 07
de dezembro de 2010, observado o disposto no art. 31 da Lei Estadual
n.º 11726, de 30 de dezembro de 1994, art. 4º do Decreto Estadual n.º
40187, de 22 de dezembro de 1998, art. 7º do Decreto n.º 40186, de
22 de dezembro de 1998, alterado pelo art. 1º do Decreto n.º 40273,
de 10 de fevereiro de 1999 e o art. 6º da Deliberação n.º 04, de 17
de dezembro de 1998, do Conselho Estadual de Arquivos, faz saber a
quem possa interessar, que a partir do 30° (trigésimo) dia subseqüente
à data da publicação deste Edital, se não houver oposição, serão eliminados com base no Termo de Autorização de Eliminação de Documentos de Arquivo número 001/2013, do Arquivo Público Mineiro, os
documentos indicados na “Listagem de Eliminação de Documentos
de Arquivo n.º 03/2013, com datas-limite 2004 a 2007. Os interessados, respeitando o prazo acima, poderão requerer às suas expensas, o
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desentranhamento de documentos ou cópias de peças de processo de
seu interesse, mediante petição dirigida ao Diretor Geral do DER/MG,
contendo a respectiva qualificação e a demonstração de legitimidade do
pedido, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, no horário de 8h e 30
min. às 17h e 30 min. à Av. dos Andradas, n.° 1.120.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Objeto: Aquisição de gêneros
alimentícios e gás de cozinha. PREGÃO ELETRÔNICO: 2301718000008/2012. Processo n.° 0219187-2300/2012-2. AVISO DE LICITAÇÃO. A Coordenadora da 18ª CRG do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições,
torna público que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO conforme especificações contidas no ANEXO I do
Edital. As propostas comerciais deverão ser encaminhadas, através do
site www.compras.mg.gov.br, no período compreendido entre o dia
25/01/2013 até o dia 07/02/2013 às 09 (nove) horas, horário em que
se dará a abertura da sessão pública. O Pregão será realizado através
do site www.compras.mg.gov.br. O Edital poderá ser retirado gratuitamente na sede do DER/MG, sito à Av. Engenheiro Heládio Simões, 114
Bairro Batuque- Monte Carmelo/MG, no horário das 07:30 às 11:30h
e 13:30 às 17:30 horas e através de download no site www.compras.
mg.gov.br, à partir do dia 25 de janeiro de 2013. Outras informações
poderão ser obtidas pelo telefone (34) 3842-2227. Os procedimentos
relativos a esta licitação foram previamente analisados pela Procuradoria do DER/MG.
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - Pregão Presencial 2301718-006/2012
Processo nº º 0209265-2300/2012-5. Aviso de Licitação A Coordenadora Regional da 18ª CRG do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais, DER/MG, torna público que fará realizar
LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DE VEÍCULOS DA MARCA Fiat, INCLUINDO FORNECIMENTO DE COMPONENTES, ACESSÓRIOS E PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E/OU DE 1ª LINHA, POR CONTA DA CONTRATADA, em
sessão pública às 14:00 (quatorze) horas do dia 07 de fevereiro de 2013,
em sua sede, à Av. Engenheiro Heládio Simões, 114 Bairro BatuqueMonte Carmelo/MG, horário em que se dará o recebimento das propostas. O Edital poderá ser retirado na sede da 18ª CRG do DER/MG, sito à
Av. Engenheiro Heládio Simões, 114 Bairro Batuque- Monte Carmelo/
MG, no horário das 07:30 às 11:30h e 13:30 às 17:30 horas ou através de download no sitio www.compras.mg.gov.br, à partir do dia 25
de janeiro de 2013. Informações complementares poderão ser obtidas
pelos telefones (34) 3842-2227.
20 cm -24 376664 - 1

Departamento de Obras Públicas
do Estado de Minas Gerais
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEOP-MG
A Comissão Permanente de Licitação do DEOP-MG, após verificação
das planilhas de preços apresentadas, torna público o resultado da licitação CO.021/2012, destinada à Contratação de Empresa de Consultoria para Prestação de Serviços Técnicos de Consultoria na Análise e
Adequação de Projetos de Engenharia, Gerenciamento e Supervisão de
Obras e Suporte Administrativo, Técnico e Jurídico para Complementação da Implantação do Empreendimento denominado “Requalificação
Urbana e Ambiental do Ribeirão Arrudas”, no Trecho entre o Viaduto
do Barreiro e a Av. Presidente Castelo Branco, nos Municípios de Belo
Horizonte Contagem, no Estado e Minas Gerais, considerando classificadas as Empresas: 1) Engesolo Engenharia Ltda: Nota Final: 99,30 e
proposta no valor de R$4.190.756,37; 2) Núcleo Engenharia Consultiva
S/A: Nota Final: 81,98 e proposta no valor de R$4.210.798,44. Abre-se
o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis para recurso. CPL/DEOP-MG.
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS
DEOP-MG
O Diretor Geral do DEOP-MG, tendo em vista o julgamento da
Comissão Permanente de Licitação, resolve: Homologar a licitação
nº TP.047/2012, destinada à Elaboração dos Projetos Executivos de
Implantação para Construção de Presídio com 306 vagas, no Município
de Poços de Caldas, Ampliação de Presídio, com 306 vagas, no Município de Itajubá, e Construção de Presídio, com 603 vagas, no Município de Esmeraldas, no Estado de Minas Gerais, e adjudicar a execução
dos trabalhos mediante a contratação da Empresa NB Engenharia de
Projetos e Consultoria Ltda, c/ proposta no valor de R$624.363,88. (a)
Fernando Antônio Costa Jannotti – Diretor Geral.
7 cm -24 376632 - 1

Trem Metropolitano de
Belo Horizonte S/A
CONCORRÊNCIA Nº 004/2012: RESULTADO DE JULGAMENTO
A Comissão Especial de Licitação do Edital 004/2012, torna público o
resultado do julgamento das Propostas Técnicas apresentadas à Concorrência objeto do edital em epígrafe:
CONSÓRCIO METROBH-LINHA 3 - 90,15 (noventa vírgula quinze)
CONSÓRCIO EPC-CONSOL-EGISVEGA - 88,41 (oitenta e oito vírgula quarenta e um)
O relatório de avaliação das propostas técnicas encontra-se à disposição no sítio eletrônico da Metrominas (www.metrominas.mg.gov.
br). A partir da data desta publicação, fica concedida vista do presente
julgamento e aberto o prazo recursal para interposição de recurso na
forma da Lei.
3 cm -24 376674 - 1

Instituto de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste de Minas Gerais
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços nº
25/2012, celebrado entre a SEDVAN e a RURALMINAS.Objeto: Prorrogar o prazo de vigência.Vigência: Por mais 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 22/01/2013. Assinatura: 21/01/2013.
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2012, celebrado entre
o IDENE e ARIOSVALDO GERALDO BARBOSA ME.Objeto: alterar a vigência do contrato original.Vigência: de 01 de janeiro a 31 de
março de 2013. Dotação Orçamentária: 2421.04.244.165.4199.000110.3 e 24.1. Valor: R$ 136.930,50 (cento e trinta e seis mil, novecentos
e trinta reais e cinquenta centavos). Assinatura: 28/12/2012.
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2011, celebrado entre
o IDENE e o LATICÍNIO VIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Objeto: o acréscimo de 1.320 litros de leite por dia à rota 105 e a prorrogação da vigência do contrato original.Vigência: de 01 de janeiro a 31
de março de 2013. Dotação Orçamentária: 2421.04.244.165.4199.000110.3 e 24.1. Valor: R$ 630.585,00 (seiscentos e trinta mil quinhentos e
oitenta e cinco reais). Assinatura: 28/12/2012.
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 078/2011, celebrado entre
o IDENE e a COOPERATIVA AGROPECUÁRIA REGIONAL DE
MIRABELA LTDA.Objeto: alterar a vigência do contrato original.
Vigência: de 01 de janeiro a 31 de março de 2013. Dotação Orçamentária: 2421.04.244.165.4199.0001-10.3 e 24.1. Valor: R$ 97.200,00
(noventa e sete mil e duzentos reais). Assinatura: 28/12/2012.
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 083/2011, celebrado entre
o IDENE e ARIOSVALDO GERALDO BARBOSA - ME.Objeto: alterar a vigência do contrato original.Vigência: de 01 de Janeiro a 31 de
março de 2013. Dotação Orçamentária: 2421.04.244.165.4199.000110.3 e 24.1. Valor: R$ 269.730,00 (duzentos e sessenta e nove mil, setecentos e trinta reais). Assinatura: 28/12/2012.
Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 089/2011, celebrado
entre o IDENE e o LATICÍNIO VIDA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA.Objeto: alterar a vigência do contrato original.Vigência: de 01
de Janeiro a 31 de março de 2013. Valor: R$ 377.257,50 (trezentos e
setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). Assinatura: 28/12/2012.

