Minas Gerais - Caderno 1
Prevalência de Sobrepeso, de acordo com a necessidade recomendada
pelo médico e/ou equipe de Saúde da Família (ESF), no âmbito do Projeto Estratégico Geração Saúde . O valor global estimado do Contrato
é de r$ 60 .000,00 (sessenta mil reais), que correrá à conta da seguinte
dotação orçamentária: n .º: 4291 .10 .301 .008 .1297 .0001 .3390 .39 .99 .1 .1
0 .1 . Belo Horizonte, 22 de julho de 2013 .
Eros Ferreira Biondini
Secretário de Estado de Esportes e da Juventude
Extrato do Contrato nº 84/2013 . Partes: EMG/SEEJ e a empresa Hermes de Oliveira - ME . Objeto: Prestação de serviços de atividades físicas regulares, de esporte e lazer, voltados à promoção e manutenção
da saúde entre jovens de 15 a 19 anos, com sobrepeso, assim como
adoção de adequados hábitos alimentares, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida e redução do sobrepeso, por meio de avaliação,
acompanhamento e melhoramento dos seguintes indicadores de saúde:
Pressão Arterial (PA), Índice de Massa Corporal (iMC), Medida da Circunferência Abdominal e Prevalência de Sobrepeso, de acordo com a
necessidade recomendada pelo médico e/ou equipe de Saúde da Família
(ESF), no âmbito do Projeto Estratégico Geração Saúde . vigência: 12
meses a partir do extrato da publicação na Imprensa Oficial. Valor global estimado: r$ 60 .000,00 . Dot . Orç . n .°: 4291 .10 .301 .008 .1297 .0001
 .3390 .39 .99 .1 .10 .1 Assinatura: 22/07/2013
8 cm -24 446189 - 1

SecreTarIa de eSTado de
deSenvolvImenTo econômIco

diário do exeCutivo
Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . rosana Figueiredo de
Carvalho - Gerente de Suprimento de Material .
Pregão Eletrônico - Nº 530-G06382 - Chave Canhão isolada . Adendo
nº 01 - Alteração do prazo de envio de propostas e da data de realização
do pregão - Abertura da sessão pública 29/07/13, 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 .
9 cm -24 446554 - 1

CNPJ: 06 .981 .176/0001-58
MS/CS - AQuiSiÇÃO DE SErviÇOS
ADENDO
PrEGÃO ELETrôNiCO MS/CS 510-H06350 . Objeto: reforma
arquitetônica do edifício sede da gerência MG/SB em Pouso Alegre .
Adendo nº 02/2013 . Objetivo: informamos que estamos alterando a
data da realização do pregão e do envio de propostas . Data da realização do Pregão: 31/07/2013 . - Prazo para Envio de Propostas: até as
09:30 horas do dia 31/07/2013 . - Horário de abertura da sessão pública:
10:00 horas

SECrETAriA DE ESTADO DE
DESENvOLviMENTO ECONôMiCO
AviSO DE HOMOLOGAÇÃO
O Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Economico, no uso de suas atribuições e
com base nas informações do processo relativo ao pregão eletrônico n°
043/2013, (SEDE) e adjudicação feita pelo Sr . Pregoeiro, torna publico,
para conhecimento de todos os interessados a homologação do processo n° 043/2012 a Empresa:
FC EQuiPAMENTOS DE TECNOLOGiA LTDA - ME .
CNPJ .: 16 .891 .410/0001-00
Objeto da Aquisição: Maquina Fotográfica Digital Profissional e acessórios, conforme especificações contidas no Edital.
valor da Aquisição: r$4 .240,00
Belo Horizonte, 24 de julho de 2013
MAriO MArQuES
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças .
4 cm -24 446427 - 1

PrEGÃO ELETrôNiCO MS/CS 510-H06387 . Objeto: Contratação
dos serviços de locação, montagem e desmontagem de andaime equipado tipo tubo com abraçadeiras, nas calhas do vertedouro da uHE
Nova Ponte, a fim de possibilitar acesso para a retirada e instalação dos
servomotores de acionamento das comportas 2, 3, e 4 do vertedouro da
uHE Nova Ponte . Adendo nº 01 . Objetivo: Alteração da data para envio
de propostas e de realização do pregão para 06/08/2013 .
6 cm -24 446556 - 1

banco de deSenvolvImenTo do
eSTado de mInaS GeraIS

cemIG Telecom

CNPJ 04 .451 .926/0001-54
ADiTivO
JE/CG - Partes: Horizontes Energia S .A . x rolim, viotti & Leite Advogados . Contrato: 4570011710 . Objeto: Alteração de razão Social . Ass .:
28/06/13 .
2 cm -24 446567 - 1

CNPJ 02 .983 .428/0001-27 – NirE 3130001352-9
Extrato da 153ª ata de reunião da Diretoria Executiva .
Segundo aditivo ao Contrato 2864/2012 . Contratada: PErFiL 252
COMuNiCAÇÃO COMPLETA LTDA . Objeto: prorrogar a vigência
do contrato por 12 (doze) meses, a partir de 16/07/2013; estimar o valor
para o período contratual prorrogado em r$10 .000 .000,00 (dez milhões
de reais) . Data da assinatura: 15/07/2013 .
3 cm -24 446549 - 1

comPanHIa enerGÉTIca do
eSTado de mInaS GeraIS

CNPJ 04 .432 .851/0001-64
CONTrATO
CG/CG – 4570014496-920 . Partes: Cemig Capim Branco Energia S .A
x Conservadora Campos e Serviços Gerais Ltda . Fundamento: Pregão
Eletrônico MS/CS 920-H06132 Objeto: conservação e limpeza, manutenção predial, auxiliar de operador de carga nas usinas Amador Aguiar
i e ii . Prazo: 36 (trinta e seis) meses . valor: r$2 .724 .444,00 . Ass .:
24/06/2013 . Homologada em: 24/06/2013
3 cm -24 446557 - 1

CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
MS/CS - AQuiSiÇÃO DE SErviÇOS
rESuLTADO LiCiTAÇÃO
A Cemig Distribuição S . A . – CEMiG D, comunica o resultado da
licitação Pregão Eletrônico MS/CS 530-H06307, publicado no Minas
Gerais – Caderno 1, de 05/07/2013: licitação fracassada .
ADiTivO
JE/CG - Partes: Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig x
rolim, viotti & Leite Advogados . Contrato: 4570011555 . Objeto: Alteração de razão Social . Ass .: 28/06/13 .
ADENDO
PrEGÃO ELETrôNiCO- MS/CS 530-H06380 Objeto: Contratação
dos serviços de licenciamento de software Microsoft Enterprise Agreement (EA) . Adendo nº 01/2013 . Objetivo: Alteração do Grupo de Mercadoria e alteração da data de realização do pregão .
AviSO EDiTAL
PrEGÃO ELETrôNiCO MS/CS 530 – H06427 . objeto: contratação integrada de serviços e materiais visando a manutenção do sistema de digitalização de unidades consumidoras, conforme descritos
na Especificação Técnica PR/ME-099. data de abertura: 08/08/2013,
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 .
7 cm -24 446555 - 1

CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
MS/MT - AQuiSiÇÃO DE MATEriAL
Pregão Eletrônico - Nº 530-G06433 - Suporte POB e POA de Aço .
Abertura da sessão pública 07/08/13, 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-G06430 - Cruzeta roliça . Abertura da
sessão pública 12/08/13, 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-G06435 - Fio e Cabo de Aço . Abertura da
sessão pública 19/08/13, 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-G06358 - Contato Móvel . Adendo 01 Altera local de entrega e condição de participação do pregão . Abertura da sessão pública 06/08/2013, às 9 horas - Envio de proposta: sítio
www .cemig .com .br, até às 7h30min da data de abertura da sessão .

Data, hora e local: 02-07-2013, às 9 horas, na sede social .
Mesa: Presidente - Djalma Bastos de Morais / Secretária - Anamaria
Pugedo Frade Barros .
Sumário dos fatos ocorridos: A Diretoria Executiva deliberou, por unanimidade: 1- Aprovar a ata desta reunião . 2- Encaminhar ao Conselho
de Administração proposta referente à realização de seleção interna,
para preenchimento de treze vagas; e, concurso público, com prazo de
validade de um ano, prorrogável por igual período, destinado à realização da seleção interna e à contratação de sessenta novos empregados . 3Rerratificar a CRD-020/2013, objetivando à integração das redes ópticas com as de transmissoras do “Grupo Cemig”, visando acrescentar os
seguintes endereços das filiais da Companhia: a) na R. do Senado, 12,
Centro, rio de Janeiro-rJ, CEP 20231-000; e, b) na Av . Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100, Térreo, bloco C, São Paulo-SP, Condomínio
Administrativo Santo Amaro, CEP 04726-170, bem como autorizar as
gerências responsáveis a promover todos os atos necessários perante
as autoridades fiscais e órgãos de registro e fiscalização para o devido
estabelecimento no endereço mencionado, permanecendo inalterados
os demais termos daquela CrD . Presenças: Diretores Djalma Bastos de
Morais, Luiz Fernando rolla e Sérgio roberto Belisário; e, Anamaria
Pugedo Frade Barros, Secretária .
a .) Anamaria Pugedo Frade Barros
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro em: 19-07-2013
Sob o número: 5114575
Protocolo: 13/597 .680-4
Marinely de Paula Bomfim
Secretária Geral
9 cm -24 446551 - 1

comPanHIa de GáS de mInaS GeraIS

ANuLAÇÃO DE PrOCESSO LiCiTATÓriO
Concorrência GCO-0003/13 - Objeto: Contratação de empresa para
prestação de serviços de consultoria para implantação do segmento
residencial e comércio adjacente em Belo Horizonte e região, através
de operação assistida, utilizando os produtos desenvolvidos e já entregues em operação . Comunicamos aos interessados que o processo licitatório em referência foi ANuLADO por motivo de vício no edital .
AviSO DE EDiTAL
Pregão Eletrônico n .º GPr-0025/13 . Objeto: Aquisição de computador
de vazão e conversor de volume . Envio das propostas: Através do sítio
da Bolsa Brasileira de Mercadorias www .bbmnet .com .br, Lote 1 e 2, no
período compreendido entre 07 h 00 min do dia 25/07/2013 e 09 h 00
min do dia 07/08/2013 . Data e horário da abertura da sessão pública:
dia 07/08/2013 às 09 h 30 min . Lote 3, no período compreendido entre
07 h 00 min do dia 25/07/2013 e 09 h 00 min do dia 08/08/2013 . Data
e horário da abertura da sessão pública: dia 08/08/2013 às 09 h 30 min .
O Edital está disponível no sítio www .bbmnet .com .br . O pregão será
realizado pelo Pregoeiro Juscelino Crispiniano Brandão - n .º Pessoal
0074 .
Geraldo de Miranda Nunes Filho - Gerente de infraestrutura e
Suprimentos
6 cm -24 446464 - 1

SecreTarIa de eSTado de TUrISmo
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio SETur nº 057/2012, SiGCON 572230 . Partes: O Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Turismo – SETur, e o Município de itamonte .
Objeto: Prorrogação da vigência por mais 120 (cento e vinte) dias .
vigência: Fica prorrogada de 04/07/2013 à 04/11/2013 . Termo assinado em 23/07/2013 . Silvana Melo do Nascimento, Secretária-Adjunta
de Estado de Turismo .
2 cm -24 446222 - 1
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio SETur nº 035/2012, SiGCON 572328 . Partes: O Estado de Minas Gerais, por intermédio da
Secretaria de Estado de Turismo – SETur, e o Município de Conceição
do rio verde . Objeto: Prorrogação da vigência por mais 6 (seis) meses .
vigência: Fica prorrogada de 03/07/2013 à 03/01/2014 . Termo assinado
em 22/07/2013 . Silvana Melo do Nascimento, Secretária-Adjunta de
Estado de Turismo .
2 cm -24 446219 - 1

SecreTarIa de eSTado de deSenvolvImenTo
reGIonal e PolíTIca Urbana
Cancelamento do 1º TA ao convênio nº 149/2012, publicação no
“Minas Gerais” de 16 .07 .2013, pág .84, col . 4 . Partes SEDru/Município de Montezuma .
1 cm -24 446405 - 1

SecreTarIa de eSTado de aGrIcUlTUra,
PecUárIa e abaSTecImenTo
HOMOLOGAÇÃO
O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, homologa o ato do Pregoeiro e Equipe de Apoio,
referente ao resultado do Pregão Eletrônico nº 13/2013, Processo SiAD
1231021 000044/2013, em que foi vencedora no lote único a empresa
FuNDAÇÃO DE ESTuDOS AGráriOS LuiZ DE QuEirOZ,
CNPJ 48 .659 .502/0001-55, com o valor total de r$89 .100,00 (oitenta
e nove mil e cem reais) . O presente processo encontra-se instruído com
o Parecer 153/2013, da Assessoria Jurídica, pelo ato de adjudicação e
demais documentos inerentes ao certame . Belo Horizonte, 24 de julho
de 2013 . Evandro Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .
3 cm -24 446482 - 1
Extrato do Convênio nº 1 .2387/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Sindicato dos Produtores rurais de Conceição do rio
verde . Objeto: Conjugação de esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução de obras civis no parque de exposições, situado
no Município de Conceição do rio verde, conforme Plano de Trabalho .
valor: r$ 80 .600,00 (oitenta mil e seiscentos reais), sendo da SEAPA
r$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) e contrapartida do Sindicato r$ 600,00
(seiscentos reais) . Dotação orçamentária: 1231 .20 .121 .112 .2005 .0001 .
445041 .01 .0 .25 .1 . Prazo: Até o dia 01/07/2014, a contar da data de sua
assinatura . Data de assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Convênio nº 1 .2388/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, e o Sindicato rural de São Gotardo . Objeto: Conjugação de esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução de obras civis no parque de exposições, situado no Município
de São Gotardo, conforme Plano de Trabalho . valor: r$ 80 .910,37
(oitenta mil, novecentos e dez reais e trinta e sete centavos), sendo da
SEAPA r$ 80 .000,00 (oitenta mil reais) e contrapartida do Sindicato
r$ 910,37 (novecentos e dez reais e trinta e sete centavos) . Dotação
orçamentária: 1231 .20 .121 .112 .2005 .0001 .445041 .01 .0 .25 .1 . Prazo:
Até o dia 10/07/2014, a contar da data de sua assinatura . Data de assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Convênio nº 1 .2389/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Município de Barão de Monte Alto . Objeto: Conjugação
de esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução de
obras civis no parque de exposições, situado no Município de Barão de
Monte Alto, conforme Plano de Trabalho . valor: r$ 102 .514,83 (cento
e dois mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos), sendo
da SEAPA r$ 100 .000,00 (cem mil reais) e contrapartida do Município
r$ 2 .514,83 (dois mil, quinhentos e quatorze reais e oitenta e três centavos) . Dotação orçamentária: 1231 .20 .121 .112 .2005 .0001 .444041 .01 .
0 .25 .1 Prazo: Até o dia 01/05/2014, a contar da data de sua assinatura .
Data de assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Convênio nº 1 .2390/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Município de Mar de Espanha . Objeto: Conjugação de
esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução de obras
civis no parque de exposições, situado no Município Mar de Espanha,
conforme Plano de Trabalho . valor: r$ 129 .001,80 (cento e vinte mil
e um reais e oitenta centavos), sendo da SEAPA r$ 100 .000,00 (cem
mil reais) e contrapartida do Município r$ 29 .001,80 (vinte e nove mil
e um reais e oitenta centavos) . Dotação orçamentária: 1231 .20 .121 .112
 .2005 .0001 .444041 .01 .0 .25 .1 Prazo: Até o dia 17/06/2014, a contar da
data de sua assinatura . Data de assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Convênio nº 1 .2391/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Município de Desterro de Entre rios . Objeto: Conjugação de esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução
de obras civis no parque de exposições, situado no Município Desterro
de Entre rios, conforme Plano de Trabalho . valor: r$ 108 .470,96
(cento e oito mil, quatrocentos e setenta reais e noventa e seis centavos), sendo da SEAPA r$ 100 .000,00 (cem mil reais) e contrapartida do Município r$ 8 .470,96 (oito mil, quatrocentos e setenta reais e
noventa e seis centavos) . Dotação orçamentária: 1231 .20 .121 .112 .200
5 .0001 .444041 .01 .0 .25 .1 Prazo: Até o dia 01/05/2014, a contar da data
de sua assinatura . Data de assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Convênio nº 1 .2392/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Município de Pirajuba . Objeto: Conjugação de esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução de obras
civis no parque de exposições, situado no Município de Pirajuba, conforme Plano de Trabalho . valor: r$ 131 .376,09 (cento e trinta e um mil
trezentos e setenta e seis reais e nove centavos), sendo da SEAPA r$
100 .000,00 (cem mil reais) e contrapartida do Município r$ 31 .376,09
(trinta e um mil, trezentos e setenta e seis reais e nove centavos) .
Dotação orçamentária: 1231 .20 .121 .112 .2005 .0001 .444041 .01 .0 .25 .1
Prazo: Até o dia 01/05/2014, a contar da data de sua assinatura . Data de
assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Convênio nº 1 .2393/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Sindicato rural de uberlândia . Objeto: Conjugação de
esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução de
obras civis no parque de exposições, situado no Município de uberlândia, conforme Plano de Trabalho . valor: r$ 108 .500,00 (cento e
oito mil e quinhentos reais), sendo da SEAPA r$ 100 .000,00 (cem mil
reais) e contrapartida do Sindicato r$ 8 .500,00 (oito mil e quinhentos
reais) . Dotação orçamentária: 1231 .20 .121 .112 .2005 .0001 .445041 .01 .
0 .25 .1 . Prazo: Até o dia 01/05/2014, a contar da data de sua assinatura .
Data de assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Convênio nº 1 .2394/2013 . Partes: O Estado de Minas Gerais
por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Sindicato dos Produtores rurais de unaí . Objeto: Conjugação de esforços e a efetiva participação dos convenentes para execução de obras civis no parque de exposições, situado no Município
de unaí, conforme Plano de Trabalho . valor: r$ 100 .000,33 (cem mil
reais e trinta e três centavos), sendo da SEAPA r$ 100 .000,00 (cem
mil reais) e contrapartida do Sindicato r$ 0,33 (trinta e três centavos) .
Dotação orçamentária: 1231 .20 .121 .112 .2005 .0001 .445041 .01 .0 .25 .1 .
Prazo: Até o dia 27/04/2014, a contar da data de sua assinatura . Data de
assinatura: 24/07/2013 .
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Descentralização de
Créditos Orçamentários e Financeiros nº 1 .2286/2012 . Partes: O Estado
de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o instituto Mineiro de Agropecuária .
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar a vigência do Termo original por mais 12 (doze) meses . Data de assinatura:
12/07/2013 .
23 cm -24 446563 - 1

emPreSa de aSSISTêncIa TÉcnIca
exTenSão rUral do eSTado de
mInaS GeraIS - emaTer

e

AviSO DE LiCiTAÇÃO
Processo nº 128/2013 Pregão Presencial nº 11/2013
Objeto: Contratação de Empresa para Serviço de Manutenção Corretiva
e Preventiva com Fornecimento de Peças para os veículos da urEGi
de ipatinga . Credenciamento, recebimento das propostas e disputa dia

quinta-feira, 25 de Julho de 2013 – 101
08/08/2013 ás 09:00 hs, na unidade regional da Emater em ipatinga/
MG . informações: e-mail : cpl3@emater .mg .gov .br – Telefone: (031)
3349-8028 – Fax (31) 3293-3252 . Edital através do site: www .emater .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 24 de julho de 2013 . Comissão Permanente
de Licitação .
3 cm -24 446374 - 1

fUndação rUral mIneIra
Homologação
Processo: 2111033 .014/2013 - Pregão Eletrônico nº 07/2013
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção e reparos em veículos leves, médios e pesados, com aplicação
de peças pertencentes à frota da rurALMiNAS de Muriaé . Empresa
vencedora, Filcar Mecânica Diesel Ltda – CNPJ: 07 .250 .948/0001-44 .
valor total r$ 72 .000,00 . BH/MG 24/07/2013 . a . Luiz Afonso vaz de
Oliveira - Presidente .
2 cm -24 446343 - 1
Fundação rural Mineira-rurALMiNAS
- Retificação do Termo de Cooperação Técnica PROJUR 076-A/12
celebrado com o Município de Jenipapo de Minas/MG . Onde se lê 076A/12 leia-se 076-A/13 .
1 cm -24 446308 - 1

InSTITUTo mIneIro de aGroPecUárIa
AviSO DE LiCiTAÇÃO
Processo 2371036 000076 2013 . Pregão Eletrônico . Objeto: Fornecimento de combustível para o IMA em Divinópolis, Teófilo Otoni e
viçosa . Abertura dia 06 .08 .13, às 09h . O Edital poderá ser obtido no
endereço eletrônico: www .compras .mg .gov .br . informações pelo telefone 31 3915-8635 . Belo Horizonte, 24 de julho de 2013 . Comissão
Permanente de Licitação .
2 cm -24 446213 - 1
AviSO DE LiCiTAÇÃO
Processo 2371036 000067 2013 . Pregão Eletrônico . Objeto: Material
para laboratório . Abertura dia 07 .08 .13, às 09h . O Edital poderá ser
obtido no endereço eletrônico: www .compras .mg .gov .br . informações
pelo telefone 31 3915-8635 . Belo Horizonte, 24 de julho de 2013 .
Comissão Permanente de Licitação .
2 cm -24 446217 - 1
iNSTiTuTO MiNEirO DE AGrOPECuáriA - iMA
Extrato do Contrato para Evento nº 11/13 . Partes: iMA e a Associação
Brasileira dos Criadores do Cavalo Pampa e Associação Mineira dos
Criadores de Nelore . Objeto: cessão temporária de uso de instalações .
valor: r$34 .522,08 . Prazo: de 07 a 19 de agosto 2013, data de assinatura em 24 .07 .13 .
Extrato 1º Termo Aditivo ao do Contrato nº 1455/12 . Partes: iMA e
Milton Garcia de Jesus - EPP . Objeto: prorrogar vigência, majorar
valor . valor: r$2 .196,00: Prazo: doze meses, a partir de 07 de agosto
de 2013, data de assinatura em 24 .07 .13 .
3 cm -24 446578 - 1

SecreTarIa de eSTado de
TranSPorTeS e obraS PúblIcaS
Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 090/13; Partes: SETOP / Município de Espírito Santo do Dourado; Objeto: transferência gratuita de 14 mata-burros; valor: r$ 10 .299,52; Assinatura:
24/07/2013; vigência: 06 meses a partir da publicação .
DECiSÃO
O SECrETáriO DE ESTADO DE TrANSPOrTES E OBrAS
PÚBLiCAS, no uso de suas atribuições legais, com amparo nos relatórios de fls. 800/823 e na Nota Jurídica nº 71/13, devidamente encartados aos processos administrativos de nºs 0065757-2300/2007-9 (vol .
1); 0126320-2300/2008-6 (vol . 2); 0094721-2300/2012-1 (vol .3);
0035699-2300/2013-9 (vol .4), acolhendo-os em sua integralidade,
decide NEGAr PrOviMENTO ao recurso interposto pela empresa
Construtora rTM Ltda ., mantendo em sua integralidade a decisão atacada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos . P .r .i . Belo Horizonte, 24 de julho de 2013 . CArLOS MELLES . Secretário de Estado
de Transportes e Obras Públicas .
4 cm -24 446547 - 1
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio nº 181/2010; Partes: SETOP
/ Município de Campo Azul; Objeto: prorrogar a vigência; Assinatura:
22/07/2013; vigência: 10/05/2014 .
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 110/2011; Partes: SETOP
/ Município de Miraí; Objeto: prorrogar a vigência; Assinatura:
23/07/2013; vigência: 12/03/2014 .
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 044/2012; Partes: SETOP
/ Município de Santana de Cataguases; Objeto: ampliar a meta de execução e acrescer o valor proveniente de rendimentos financeiros; Assinatura: 23/07/2013 .
3 cm -24 446552 - 1

deParTamenTo de eSTradaS de
rodaGem de mInaS GeraIS
DEPArTAMENTO DE ESTrADAS DE rODAGEM DO ESTADO
DE MiNAS GErAiS – DEr/MG - iNTiMAÇÃO – iNTiMADO: Sr .
ricardo Augusto Novais - representante Legal da SPA Engenharia,
indústria e Comércio Ltda . ENDErEÇO: rua Des . Alfredo Albuquerque, nº 2001, Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte - MG
A Presidente da Comissão designada pelo Diretor Geral do Departamento de Estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais – DEr/
MG, conforme Portaria nº 3 .183, publicada no “Minas Gerais” de
15/06/2013, intima-o pelo presente instrumento, para comparecer à
audiência a ser realizada em 28 de agosto de 2013, às 10:00 horas, na
Av . dos Andradas, nº 1120, prédio “B”, 3º andar, sala 313, Belo Horizonte, acompanhado de advogado legalmente constituído, se assim
o quiser, a fim de prestar esclarecimentos por eventuais irregularidades, e fatos que justifiquem a rescisão unilateral do contrrato PRC22 .067/2009, celebrado entre a sociedade empresária SPA Engenharia
indústria e Comércio Ltda ., protocolo nº 0212213-2300/2011-0 (v . 3),
podendo indicar testemunhas, juntar documentos, requerer provas e o
que mais julgar necessário à sua ampla defesa . Belo Horizonte, 19 de
julho de 2013 .
DEPArTAMENTO DE ESTrADAS DE rODAGEM DO ESTADO
DE MiNAS GErAiS – DEr/MG - Concorrência Edital nº 033/13 Processo nº 0011407-2300/2013-7 CONvOCAÇÃO – A Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará reunião para
divulgação das Notas técnicas das propostas técnicas referente à licitação em epígrafe, com possível abertura das propostas de preços, em
havendo desistência expressa de recursos, no dia 31/07/13, às 10h, 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 DE rODAGEM DO ESTADO
DE MiNAS GErAiS – DEr/MG - Concorrência - Edital nº 074/13 .
Processo nº 0011449-2300/2013-1 . - CONvOCAÇÃO – A Presidente
da Comissão Permanente de Licitação, torna público que a reunião de
abertura das Propostas de Preços, referente à licitação em epígrafe, será
realizada no dia 31/07/13, as 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 DE rODAGEM DO ESTADO
DE MiNAS GErAiS – DEr/MG - Edital nº TP089/13  .- Aviso de
Licitação - O Diretor Geral do Departamento de Estradas de rodagem
- DEr/MG torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, às 09h:30min do dia 06/08/13, em seu edifíciosede, à Av . dos Andradas, l .l20, sala 1003, nesta capital, TOMADA DE
PrEÇOS para a Contratação de empresa de engenharia consultiva para
a Elaboração de Projeto de Engenharia rodoviária para implantação e
Pavimentação do trecho: vias de Acesso e Sistema viário do Centro de

