Minas Gerais - Caderno 1
Extrato do Contrato nº . 1371 .1371060 .0001053/2012 . Partes: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável SEMAD e Robson de Oliveira . Objeto: Locação de Imóvel . Prazo de
vigência: 12 meses, a partir de 01/10/2012 . Valor: R$ 36 .000,00 . Dotação Orçamentária: 1371 .18 .122 .701 .2002 .0001 .33 .90 .36 .11 .31 .1 .0; .
Data da assinatura: 24 de Outubro de 2012 . ubá, 08 de Abril de 2013 .
(a) Leonardo Sorbliny Schuchter; (b) Robson de Oliveira
4 cm -08 404160 - 1

InSTITUTo mIneIro de GeSTão daS áGUaS
IGAM
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 2241 .0101 .07 .2010,
celebrado entre o Instituto Mineiro de Gestão das águas – IGAM e
a empresa Gama Engenharia de Recursos Hídricos Ltda ., objetivando
prorrogar o prazo de vigência por 180 (cento e oitenta) dias, com início
em 04/04/2013 e término em 01/10/2013 . Dotação Orçamentária 4341
 .18 .544 .113 .1017 .0001 .33 .90 .35-31 .1 .0 .Data da assinatura: 03 de abril
de 2013, (a) Marília Carvalho de Melo (b) Alex Gama de Santana .
2 cm -08 403688 - 1

banco de deSenvolvImenTo do
eSTado de mInaS GeraIS

diário do exeCutivo

SecreTarIa de eSTado de TUrISmo
CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
Pregão Eletrônico - Nº 530-G06029 - Fonte de Calibração . Abertura da
sessão pública 08/05/2013, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .
cemig .com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho
- Gerente de Suprimento de Material .
Pregão Eletrônico - Nº 530-G06030 - Dinamômetro . Abertura da sessão pública 07/05/2013, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .
cemig .com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho
- Gerente de Suprimento de Material .
Pregão Eletrônico - Nº 530-G05889 - Caixa e Quadro de Distribuição .
Fica totalmente cancelada a publicação realizada em 04/04/2013, para
retomada da sessão pública . Belo Horizonte, de 09 de abril de 2013 Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente de Suprimento de Material .
5 cm -08 403983 - 1

CNPJ: 06 .981 .176/0001-58
Primeiro aditivo ao Contrato 2831/2012 . Contratada: TICkET SERVIÇOS S .A . Objeto: a) prorrogar a vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, a partir de 19 .03 .2013; b) inserir na Cláusula Quarta, item
4 .1 . o subitem 4 .1 .2 .; c) decrescer, mantendo todas as demais condições
aplicadas a presente contratação, o quantitativo inicialmente estimado
que passará ao seguinte: Vales Alimentação: 250 (duzentos e cinquenta)
cartões eletrônicos com crédito mensal de R$840,04; 114 (cento e quatorze) cartões eletrônicos com crédito mensal de R$367,92 e Vales
Refeição: 114 (cento e quatorze) cartões eletrônicos com crédito mensal de R$472,12; d) estimar, observado o decréscimo acima registrado,
o valor do contrato para o período prorrogado, em R$3 .669 .294,72 (três
milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, duzentos e noventa e quatro
reais e setenta e dois centavos) .Data da assinatura: 18 .03 .2013 .
Primeiro aditivo ao Contrato 2825/2012 . Contratada: COOPERATIVA
DE LIVRE ADMISSÃO DE LAGOA DA PRATA E REGIÃO LTDA
– SICOOB LAGOACRED GERAIS . Objeto: a) prorrogar a vigência do contrato acima referido por mais 12 (doze) meses, a partir de
12/03/2013, alterando o vencimento para 12/03/2014 . Data da assinatura: 11/03/2013 .
Primeiro aditivo ao Contrato 2821/2012 . Contratado: ZuRICH MINAS
BRASIL SEGuROS S .A . Objeto: a) registrar a alteração da denominação social da contratada de COMPANHIA DE SEGuROS MINAS
BRASIL para ZuRICH MINAS BRASIL SEGuROS S .A ., passando a
vigorar, inclusive para o presente aditivo, a sua qualificação: ZURICH
MINAS BRASIL SEGuROS S .A .,CNPJ 17 .197 .385/0001-21; b)
prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a partir
de 05 .03 .2013; c) decrescer do objeto do contrato a cobertura pela
condenação pessoal dos segurados ao pagamento de multas impostas
por entidades governamental, regulatória ou fiscalizadora, prevista na
alínea “a” do subitem 3 .1 .12 do referido contrato; d) estimar, observado o decréscimo acima registrado, o valor do contrato para o período prorrogado, relativo ao prêmio anual de cobertura securitária, em
R$156 .750,00 (cento e cinquenta e seis mil, setecentos e cinquenta
reais)’ . Data da assinatura: 4/3/2013 .
CT-2927/2013 . Contratado: COOPERATIVA DE CRÉDITO RuRAL
E DE PEQuENOS EMPRESáRIOS, MICROEMPRESáRIOS E
MICROEMPREENDEDORES DA REGIÃO DE VARGINHA LTDA .
– SICOOB CREDIVAR . Objeto: prestação dos serviços de recepção e
encaminhamento de propostas de financiamento, bem como a prestação de serviços complementares de coleta de informações cadastrais
e de documentação, controle e processamento de dados . Valor anual
estimado: R$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) . Dotação Orçamentária:
8199910045 – GOP . Prazo: 12 (doze) meses contados da data da assinatura . Data de assinatura: 20/3/2013 .
CT-2916/2013 . Contratado: COOPERATIVA DE CRÉDITO RuRAL
ALTO RIO GRANDE LTDA – SICOOB CREDIGRANDE . Objeto:
prestação dos serviços de recepção e encaminhamento de propostas de
financiamento, bem como a prestação de serviços complementares de
coleta de informações cadastrais e de documentação, controle e processamento de dados . Valor anual estimado: R$7 .700,00 (sete mil e
setecentos reais) . Dotação Orçamentária: 8199910045 – GOP . Prazo:
12 (doze) meses contados da data da assinatura . Data de assinatura:
11/1/2013 .
14 cm -08 404016 - 1

comPanHIa enerGéTIca do
eSTado de mInaS GeraIS

MS/MT - AQuISIÇÃO DE MATERIAL
Pregão Eletrônico - Nº 510-G06033 - Graxa . Abertura da sessão pública
29/04/2013, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br,
até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente de
Suprimento de Material .
Pregão Eletrônico - Nº 510-G06000 – Rolamento Axial para Aquecedor
de Ar . Adendo 01: Altera data . Abertura da sessão pública 29/04/2013,
às 09h30min - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as
7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente,
no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente de Suprimento de Material .
Pregão Eletrônico - Nº 500-G05975 - servidor e chassi . Adendo nº
01 - Alteração de itens de Especificação Técnica - Abertura da sessão
pública 19/04/13, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .
com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital e adendos disponíveis, gratuitamente, no mesmo sítio . Rosana Figueiredo de Carvalho - Gerente de Suprimento de Material .
6 cm -08 403995 - 1

CNPJ: 06 .981 .176/0001-58
MS/CS – AQuISIÇÃO DE SERVIÇOS
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 510 - H05948 . objeto: contratação
dos serviços especializados em manutenção corretiva em motores elétricos da Gerência de Manutenção de Ativos de Geração Triângulo MG/TA . data de abertura: 23/04/2013, às 09:00horas - Envio de proposta através do sítio www .cemig .com .br até 09:30horas da data de
abertura da sessão . Edital disponível no sitio www .cemig .com .br - Portal Eletrônico de Compras da CEMIG-PEC .
AVISO EDITAL
PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 510-H06034 . Objeto: Serviços de
reparos no concreto e do vertedouro da usina Hidrelétrica de Jacutinga para manutenção da segurança da estrutura . Abertura da sessão
publica: dia 24/04/2013, às 10:30 horas - Envio de proposta através do
site www .cemig .com .br até 10:00 horasn da data de abertura da sessão .
Edital disponível no site www .cemig .com .br
CONTRATO
NG 5002000176-510 . Partes: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S .A .- CEMIG GT x ERNST & YOuNG TERCO ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA . Fundamento: PREGÃO ELETRôNICO MS/
CS 500-H04081 . Objeto: Contratação de serviços especializados de
consultoria financeira relativa ao Projeto Hera – Fase 2. Prazo: 03 (três)
meses . Valor: R$68 .915,00 (sessenta e oito mil, novecentos e quinze
reais) . Ass .: 06/03/2013 . Homologada em: 20/04/2012 .
CONTRATO
NG 5002000180-510 . Partes: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S .A .- CEMIG GT x ERNST & YOuNG TERCO ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA . Fundamento: PREGÃO ELETRôNICO MS/
CS 500-H04081 . Objeto: Contratação de serviços especializados de
consultoria financeira relativa ao Projeto Termonorte. Prazo: 03 (três)
meses . Valor: R$80 .729,00 (oitenta mil, setecentos e vinte e nove reais) .
Ass .: 18/03/2013 . Homologada em: 20/04/2012 .
9 cm -08 403987 - 1

comPanHIa de GáS de mInaS GeraIS
CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
MS/CS – AQuISIÇÃO DE SERVIÇOS
HOMOLOGAÇÃO
OM/CO . Processo: PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 530 - H05935 .
Objeto: Contratação dos serviços de conferência, atualização dos
dados, orientação e notificação de interrupção para consumidores de
média e baixa tensão e de logística e distribuição interna de produtos
diversos . Prazo: 24 (vinte e quatro) meses . Valor: R$2 .609 .109,00 (dois
milhões, seiscentos e nove mil, cento e nove reais) . Homologada em:
01/04/2013 e adjudicada para a ALVES E OLIVEIRA SERVIÇOS
ExPRESSOS LTDA .
CONTRATO
OM/CO . CONTRATO 4680004592 . Partes: CEMIG DISTRIBuIÇÃO
S .A . – CEMIG D x ALVES E OLIVEIRA SERVIÇOS ExPRESSOS
LTDA . Fundamento: PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 530 - H05935 .
Objeto: Contratação dos serviços de conferência, atualização dos
dados, orientação e notificação de interrupção para consumidores de
média e baixa tensão e de logística e distribuição interna de produtos
diversos . Prazo: 24 (vinte e quatro) meses . Valor: R$2 .609 .109,00 (dois
milhões, seiscentos e nove mil, cento e nove reais) . Ass .: 01/04/2013 .
Homologada em: 01/04/2013 .
AVISO
Processo: PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 530-H06035 . Objeto:
Contratação de serviços para executar as ações de eficiência energética da CEMIG em municípios do interior do Estado, através do Projeto Conviver Interior 3 . Aviso nº 01/2013 . A CEMIG DISTRIBuIÇÃO
S .A . – CEMIG D comunica que será realizada uma apresentação do
conteúdo do edital para os proponentes, dia 11/04/2013 das 13:00 às
15:00 horas, na Sala do Conselho de Consumidores – 20º andar do Edifício Sede, na Avenida Barbacena, 1200 – Belo Horizonte/MG, para
esclarecimento de detalhes sobre o Edital, a forma de prestação e remuneração dos serviços . A presença dos proponentes é facultativa, contudo a participação contribuirá para o perfeito entendimento do projeto
e a forma de remuneração pelos serviços prestados, permitindo a necessária segurança na formulação das propostas comerciais a serem apresentadas . Eventuais questionamentos deverão ser formulados na forma
prevista no Edital .
ADITIVO
CD/CG - Partes: Cemig Distribuição S .A . – Cemig D x Floram Engenharia e Meio Ambiente Ltda . Contrato: 4570004259 . Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 meses, passando de
36 meses para 48 meses . Ass .: 12/03/2013 .
ADITIVO
RC/SR - Partes: Cemig Distribuição S .A . – Cemig D x Agnaldo José
da Costa . Contrato: 4570013150 . Objeto: Alteração no Contrato . Ass .:
14/12/12 .
12 cm -08 403982 - 1

AVISO DE EDITAL - ADENDO 2
Pregão Presencial n .º GPR-0005/13 . Objeto: Aquisição de tubos de
aço com revestimento DN10” lote 01 . Prorrogado o prazo de envio e
entrega das propostas . Entrega e abertura dos documentos de habilitação e propostas: 03/05/2013, às 10h .
RESuLTADO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial GPR-0005/13 . Objeto: Aquisição de tubos de aço
com revestimento DN16” lote 02 . Resultado da licitação: Licitação
Fracassada .
CONTRATO
Contrato nº 4500026322 . Partes Gasmig x Método Telecomunicações
e Comércio Ltda . Fundamento: Adesão a Ata de Registro de Preços
nº 0005/2012 - SEPLAG . Objeto: Manutenção Preventiva, Corretiva
e Atualizações de Software em Centrais Telefônicas . Prazo: 24 meses .
Valor: R$146 .727,60 . Assinatura: 05/04/2013 .
Geraldo de Miranda Nunes Filho - Gerente de Infraestrutura e
Suprimentos
5 cm -08 403993 - 1

InSTITUTo de deSenvolvImenTo
InTeGrado de mInaS GeraIS
INSTITuTO DE DESENVOLVIMENTO
INTEGRADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 17 .398 .512/0001-50
PREGÃO ELETRôNICO Nº 006/2013
O Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI
torna público que fará realizar processo licitatório, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Global, objetivando a contratação de
empresa para prestação de serviços especializados de Data Center, hospedagem de web sites, intranet e sistemas de informação (hosting) e
suporte a aplicações SAP (Basis/DBA), disponibilizado por meio de
infraestrutura física segura . Envio das propostas através do sítio da
Bolsa Brasileira de Mercadorias (www .bbmnet .com .br), no período de
10:00:00 horas do dia 09/04/2013 a 09:00:00 horas do dia 22/04/2013 .
Data e horário da abertura da sessão pública: 22/04/2013, a partir das
09:30 horas . Data do início da etapa de lances: 23/04/2013, a partir das
10:30 horas . O Edital está disponível no sítio www .bbmnet .com .br . O
pregão será realizado pela Pregoeira Débora Nery Schwarcz . Presidente
da Comissão de Licitação: Ananias Guimarães Cambraia .
4 cm -08 403931 - 1

Extrato do1º Termo Aditivo ao Contrato SETuR nº 02/2012 . Partes:
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Turismo- SETuR, e a Empresa Almeida e Galvão Associados Ltda .
Objeto: Prorrogação da vigência com reajuste dos preços . Valor Global Estimado: R$12 . 171,66 (doze mil cento e setenta e um reais e
sessenta e seis centavos) . Dotação Orçamentária: 1411 .23 .122 .701 .2
002 .0001 .33 .90 .39 .99 .0 .10 .1 Vigência: prorrogada por mais 06 (seis)
meses, vigorando do dia 23/03/2013 ao dia 23/09/2013 . Termo assinado
em 22/03/2013 . Silvana Melo do Nascimento, Secretária-Adjunta de
Estado de Turismo de Minas Gerais .
3 cm -08 403699 - 1

comPanHIa mIneIra de PromoçõeS
COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES – PROMINAS
CNPJ 17 .559 .790/0001-42
Licitação: Pregão Presencial 005/2013 Proc .06-2013 . Objeto: Contratação de empresa especializada em recarga de cartuchos e toners para
atender à demanda da Companhia Mineira de Promoções - Prominas .
Local: Minascentro, Rua Curitiba, 1264, Centro, Belo Horizonte – MG,
às 14h30m do dia 22/04/2013 . Informaçõessolicitações de Edital: licitacoes@prominasmg .com .br, ou pelo fax (31) 3217-7859 .
Belo Horizonte, 05 de Abril de 2013 . Comissão de Licitação .
2 cm -08 403723 - 1
Processo nº 15/13- Inexigibilidade nº 002/2013
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Na forma da previsão legal do artigo 26 da Lei 8.666/93, ratifico a contratação da empresa OBJETIVIDADE CONSuLTORIA LTDA para o
serviço de suporte e manutenção do Sistema de Gerenciamento e Banco
de Dados- Volux da COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES –
PROMINAS pelo valor mensal de 327,43 (trezentos e vinte e sete reais
e quarenta e três centavos), com fulcro na disposição legal de INExIGIBILIDADE de licitação, nos termos constantes do artigo 25, inciso
I que dispõe:
“Art . 25 . É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial
exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a comprovação
de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de
registro do comércio do local em que se realizaria a licitação ou a obra
ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou,
ainda, pelas entidades equivalentes;” .
Publique-se na forma da Lei .
Belo Horizonte, 02 de Abril de 2013 .
TANCREDO AuGuSTO TOLENTINO NEVES
DIRETOR PRESIDENTE
COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES - PROMINAS
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SecreTarIa de eSTado de deSenvolvImenTo
reGIonal e PolíTIca Urbana
Extrato do 1º TA “de ofício” ao convênio 163/2012 . Convenentes: SEDRu/ município de Virgínia . Objeto: prorrogar vigência por
atraso no repasse dos recursos . Vigência: 04 .03 .2014 . Assinatura:
08 .04 .2013 .
Extrato do 2º TA ao convênio 134/2011 . Convenentes: SEDRu/ município de Lima Duarte . Objeto: prorrogar a vigência até 13 .04 .2014 .
Assinatura: 08 .04 .2013 .
2 cm -08 403939 - 1

SecreTarIa de eSTado de aGrIcUlTUra,
PecUárIa e abaSTecImenTo
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica e
Financeira nº 1 .2203 . Partes: O Estado de Minas Gerais por intermédio
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e a
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas
Gerais . Objeto: Prorrogar a vigência do Acordo de Cooperação Técnica
e Financeira original, por mais 12 (doze) meses, a partir de 06 de abril
de 2013 . Prazo: 12 (doze) meses, a partir de 06 de abril de 2013 . Data
de assinatura: 05/04/2013 .
2 cm -08 403649 - 1

emPreSa de aSSISTêncIa TécnIca
e exTenSão rUral do eSTado de
mInaS GeraIS - emaTer

1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 41/2012
Planejamento SIRP nº 230/2011 - Pregão Eletrônico Para Registro de
Preços nº 3/2012 - Processo EMATER-MG nº 308/2011 - Objeto: Veículos . Detentor: Renault do Brasil S .A . Data de assinatura: 08/04/2013 .
Ata disponível no site www .registrodeprecos .mg .gov .brwww .registrodeprecos .mg .gov .br .
3 cm -08 403740 - 1

emPreSa de PeSqUISa aGroPecUárIa
de mInaS GeraIS
Extrato dos Instrumentos Jurídicos:
Nº . 201/2013 – Partes: EPAMIG e Associação Regional Escola Família
Agrícola Paulo Freire – AREFAP – Objeto: Concessão de Estágios Curriculares . Assinatura: 08/04/2013  .Vigência: 08/04/2013 a 08/04/2018 .
Assinam: (a) Mendherson Souza Lima – EPAMIG; b) Maria Cristina de
Oliveira Matos – AREFAP .
Nº .202/2013 - Partes: EPAMIG e Hidroferti Tecnologia Agrícola .
Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 16ª ExPOCAFÉ . Assinatura: 08/04/2013Vigência: 08/04/2013 A 08/04/2014 .
Valor: R$5 .500,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima – EPAMIG;
(b)Alexandre Silva Mudrik – HIDROFERTI .
Nº .203/2013 - Partes: EPAMIG e Corpal Comércio Representações Ltda . Objeto: Permissão de uso remunerada para participação
na 16ª ExPOCAFÉ .Assinatura: 20/03/2013 Vigência: 20/03/2013 a
20/03/2014 . Valor: R$5 .500,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima
– EPAMIG; (b)Carlos Roberto de Pádua – CORPAL .
Nº .204/2013 - Partes: EPAMIG e Genfertil Indústria e Comércio de
Fertilizantes Ltda . Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 16ª ExPOCAFÉ .Assinatura: 08/042013 Vigência: 08/04/2013 a
08/04/2014 . Valor: R$5 .400,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima
– EPAMIG; (b) José Geraldo Ferrari – PROVASO .
Nº .205/2013 - Partes: EPAMIG e Jumil - Justino de Morais Irmãos S .A .
Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 16ª ExPOCAFÉ .Assinatura: 08/04/2013 Vigência: 08/04/2013 a 08/04/2014 .
Valor: R$5 .720,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima – EPAMIG;
(b) Patrícia Rosa Morais – JuMIL .
Nº .206/2013 - Partes: EPAMIG e Igarapé Distribuidora Agrícola e
Comercial Ltda . Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 16ª ExPOCAFÉ .Assinatura: 08/04/2013 Vigência: 08/042013 a
08/04/2014 . Valor: R$11 .440,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima
– EPAMIG; (b)Pedro Gonçalves Dias – IGARAPÉ .
Nº .207/2013 - Partes: EPAMIG e Nova Elétrica Indústria e Comércio Ltda . Objeto: Permissão de uso remunerada para participação
na 16ª ExPOCAFÉ .Assinatura: 08/04/2013 Vigência: 08/04/2013 a
08/04/2014 . Valor: R$2 .250,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima
– EPAMIG; (b)Alexandre Pissolato Gonçalves – AGRONOVA .
Nº .208/2013 - Partes: EPAMIG e Indústrias Reunidas Colombo Ltda .
Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 16ª ExPOCAFÉ . Assinatura: 08/04/2013Vigência: 08/04/2013 a 08/04/2014 .

terça-feira, 09 de abril de 2013 – 101
Valor: R$11 .440,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima – EPAMIG;
(b) João Luiz Colombo e Leonildo Colombo – COLOMBO .
Nº .209/2013 - Partes: EPAMIG e Timac Agro Indústria e Comércio de
Fertilizantes Ltda . Objeto: Permissão de uso remunerada para participação na 16ª ExPOCAFÉ .Assinatura: 08/04/2013 Vigência: 08/04/2013 a
08/04/2014 . Valor: R$9 .840,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima
– EPAMIG; (b)Thomas Jean Michael Bernard – TIMAC AGRO .
Nº .210/2013 - Partes: EPAMIG e HCG Equipamentos Ltda . Objeto:
Permissão de uso remunerada para participação na 16ª ExPOCAFÉ .
Assinatura: 08/04/2013 Vigência: 08/04/2013 a 08/04/2014 . Valor:
R$5 .720,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza Lima – EPAMIG; (b)
Humberto Manoel de Matos Andrade – HCG .
Nº .218/2013 - Partes: EPAMIG e Renault do Brasil S/A . Objeto:
Aquisição de Veículo . Assinatura: 08/04/2013 Vigência: 08/04/2013
a 08/04/2014 . Valor: R$32 .500,00 . Assinam: (a)Mendherson Souza
Lima – EPAMIG; (b)Paulo Alexandre Antunes Mesquita- RENAuLT
DO BRASIL .
Retificação do Instrumento Jurídico Publicado na data de 06 de Abril
de 2013:
Onde se lê: Nº 8484 – 4º TA , leia-se: Nº 8487 – 4º TA .
13 cm -08 404117 - 1

fUndação rUral mIneIra
Fundação Rural Mineira-RuRALMINAS
- Termo de Confissão, Assunção e Negociação de Dívida – PROJUR
062-I/13, celebrado com o Município de Lajinha/MG . Obj .: Confessa
que deve à Credora a quantia de R$ 22 .956,13, em decorrência dos
valores compactuados em Contrato firmado para locação de máquinas
e equipamentos pesados . Ass .: 08/04/2013 .
- Termo de Distrato ao Termo de Confissão, Assunção e Negociação
de Dívida PROJuR 050-I/13 celebrado com o Município de Itanhomi/
MG . Obj .: O distrato do Termo, a partir desta data . Ass .: 08/04/2013 .
2 cm -08 404093 - 1

InSTITUTo mIneIro de aGroPecUárIa
CÂMARA DE JuLGAMENTO DE RECuRSOS
Processo Administrativo nº GDV/674-08 . Recorrente: Cross Link
Consultoria e Comércio Ltda . Recorrido: Diretor-Geral do IMA . Vistos . Conhece-se do Recurso . A Turma acorda, por maioria dos presentes
conforme §1°, do artigo 43, do Decreto n° 45 .800/2011, em negar provimento ao recurso apresentado, por estar configurada a inobservância
do disposto no artigo 33, inciso III, alínea “g”, do Decreto 41 .203/2000,
que regulamentou a Lei 10 .545/1991 . Devendo ser mantida a decisão do
Diretor-Geral que julgou procedente o Auto de Infração nº 019656/A,
datado de 23/06/08, qual seja, a manutenção da multa em valor corresponde a 17 .000 uFIR’S . Belo Horizonte, 04 de abril de 2013 . Relator
(a): Marco Antônio Vale, Gerente de Certificação; Sérgio Luiz Lima
Monteiro, Gerente de Defesa Sanitária Animal; Ronaldo Miranda
de Albuquerque, Coordenador de Apoio à Operação Fiscal; Thales
Almeida Pereira Fernandes, Diretor-Técnico; Gilson de Assis Sales,
Gerente de Educação Sanitária e Apoio à Agroindústria Familiar .
4 cm -08 403799 - 1

deParTamenTo de eSTradaS de
rodaGem de mInaS GeraIS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - EDITAL nº 006/13 - Processo nº
0225266-2300/2012-3 - 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
CONSÓRCIO ASEL/TRANSINAL/SINAL, 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 - AVISO DE ADIAMENTO - Edital nº
030/13 - O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais, DER/MG, torna público que por motivo
de Ordem administrativa a CONCORRÊNCIA para a complementação
dos serviços de apoio à supervisão de obras rodoviárias, no trecho Diamantina - Milho Verde - Serro, com 58,15km de extensão, na rodovia
Municipal, anteriormente marcada para o dia 07/05/13, fica adiada para
o dia 10/06/13, às 14:00hs ., conforme edital, que estará à disposição
dos interessados na sala 1 .009, à partir de 18/04/13 no endereço acima
citado . Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 32351272 ou pelo site www .der .mg .gov .br .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - AVISO DE ADIAMENTO EDITAL
Nº 040/13 . O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais, DER/MG, torna público que por motivo
de modificações no item 7.1.17- DOCUMENTO H.17 Comprovação
de Aptidão de Desempenho Técnico da Licitante a CONCORRENCIA
para Serviços de manutenção rodoviária de forma contínua, restrita ao
âmbito de jurisdição da 9ª CRG do DER/MG – CuRVELO , anteriormente marcada para o dia 07/05/13, às 14:30horas, fica ADIADA para
o dia 17 de Maio 2 .013 às nove horas e trinta minutos (09:30h) . As
empresas que adquiriram o edital deverão trocá-lo pelo edital modificado na Assessoria de Licitação – 10º andar, sem qualquer ônus .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - Edital nº 051/13- Aviso de Licitação
- O Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem - DER/
MG torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente
de Licitação, às quatorze horas (14:00h) do dia 28 de Maio de 2013,
em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, l .l20, sala 1003, nesta capital,
CONCORRÊNCIA para elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos e Pavimentação dos trechos a seguir identificados: Morro do Pilar – Santo Antônio do Rio Abaixo na rodovia
Municipal; Bom Jesus do Galho – Córrego Novo na rodovia Municipal
e São Domingos do Prata – Dom Silvério na rodovia MGC/120, conforme edital disponível no endereço acima citado . Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo site www .
der .mg .gov .br .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – DER/MG - PREGÃO 2301715-000002/2013 - Processo nº 0043820-2300/2013-3 - AVISO DE LICITAÇÃO - O Coordenador Regional da 15ª .CRG do Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado de Minas Gerais torna público que fará realizar LICITAÇÃO
na modalidade PREGÃO ELETRôNICO para SERVIÇOS DE MANuTENÇÃO CORRETIVA DE PINTuRA PVA LATEx EM PAREDES
INTERNAS,ExTERNAS,PORTAS DE MADEIRA,REPAROS DE
PAREDES EM ALVENARIA REBOCADA E PINTuRA ESMALTE
SOBRE FERRAGENS INCLuINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS, conforme especificações contidas no ANEXO
I do Edital . As propostas comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www .compras .mg .gov .br a partir do dia 10/04/2013 até o
dia 07/05/2013 às 09:00 (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
15ª CRG, sito à Av .José Remígio Prézia, 1 .637, Bairro Santa Rosália – Poços de Caldas/MG, no horário das 07h30min às 11h30min e
13h30min às 17h30min e através de download no site www .compras .
mg .gov .br . Outras informações poderão ser obtidas pelos telefones
(35) 37131320/1370/2796 . 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 - Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Instrumento: Apostilas .
Fundamento: art . 65, § 8º da Lei nº 8 .666, de 21 de junho de 1993 .
Objeto: Inclusão da Dotação Orçamentária, 2301-26 .782 .216 .41390001-4 .4 .90 .51 .25 .1, do Orçamento Geral do DER/MG para o corrente
exercício financeiro. Nos contratos abaixo relacionados: Contratada:
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA . Apostila n .º 002/2013 . Cont .
PRC-29 .019/12- Proc . 249 .233/11-0 .
Contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA . Apostila n .º 006/2013 .
Cont . PRC-29 .070/08 - Proc .58 .182/11-7 . Contratante: Departamento
de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Contratada:
TRENA TERRAPLENAGEM E CONSTRuÇÕES LTDA . Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22 .033/11 .
Objeto: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado até o dia 27

