
minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 30 de novembro de 2019 – 43 
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao credenciamento da 
entidade Centro Educacional Smilinguido Ltda . – ME e se pronuncie 
pela autorização de funcionamento do Centro Educacional Smilinguido 
– unidade II, com Ensino Fundamental (anos iniciais), no município de 
uberlândia, ambos pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

Processo nº 42 .330
relatora: Girlaine Figueiró oliveira

Parecer nº 1077/2019
Aprovado em 25 .11 .2019

Autorização de funcionamento do Ensino Médio a ser ministrado pelo 
Colégio villa Lobos – unidade Monte Sião, no município de Monte 
Sião .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à autorização de 
funcionamento do Ensino Médio a ser ministrado pelo Colégio villa 
Lobos – unidade Monte Sião, situado na rua Geraldo Antônio da 
Silva, 52, Bairro São rafael, no município de Monte Sião, pelo prazo 
de 03 (três) anos.

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

Processo n° 33 .093
relatora: Girlaine Figueiró oliveira

Parecer nº 1078/2019
Aprovado em 25 .11 .2019

Autorização de funcionamento do Ensino Médio a ser oferecido pelo 
Núcleo de Educação Bom Pastor, no município de Extrema.
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à autorização de 
funcionamento do Ensino Médio a ser oferecido pelo Núcleo de Edu-
cação Bom Pastor, no município de Extrema, pelo prazo de 03 (três) 
anos .

Belo Horizonte, 25 de novembro de 2019 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

PortArIA/uEMG Nº 147, DE 29 DE NovEMBro DE 2019 .
Designa Comissão para promover o Inventário físico e financeiro dos 
valores em tesouraria, dos materiais em almoxarifado, dos bens patri-
moniais em uso, estocados, cedidos ou recebidos em cessão, inclusive 
imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das obrigações cons-
tantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, bem como das 
contas de controle representativas dos atos potenciais Ativos e Passivos 
no âmbito da Unidade Acadêmica de Barbacena da Universidade do 
Estado de Minas Gerais – uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das atribuições legais e estatuárias que lhe confere o artigo 30 do 
Decreto Estadual nº 46 .352, de 25 de novembro de 2013, atendendo ao 
disposto nos artigos 51 e 52 do Decreto Estadual nº 45 .242, de 11 de 
novembro de 2009,
rESoLvE:
Art . 1º Fica constituída comissão encarregada de promover o Inventário 
físico e financeiro dos valores em tesouraria, dos materiais em almoxa-
rifado, dos bens patrimoniais em uso, estocados, cedidos ou recebidos 
em cessão, inclusive imóveis, que são objeto de registro no Ativo e das 
obrigações constantes dos grupos Passivo Circulante e não Circulante, 
bem como das contas de controle representativas dos atos potenciais 
Ativos e Passivos no âmbito da Unidade Acadêmica de Barbacena da 
universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG .
Art . 2º Ficam designados para compor a comissão a que se refere o 
art. 1º da presente Portaria os seguintes servidores, sob a presidência 
do primeiro:
I - Luiz Alberto vitorino, MASP 1433867-7;
II - rosane Meireles Neves, MASP 1174966-0;
III - Maria Laudicéia de Castro Teixeira, MASP 1399505-5.
Art . 3º A Comissão a que se refere o art . 1º deverá apresentar relatório 
de apuração prévia com data-base de 30 de novembro de 2019 e, pos-
teriormente, relatório conclusivo do Inventário dos bens móveis e imó-
veis em 31 de dezembro de 2019 .
Art . 4º Esta Portaria entra em vigor na data da publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 29 de novembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

29 1299253 - 1

Ato N .º 2093/2019 rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo DE 
Luto, nos termos da alínea “b” do art . 201 da Lei nº 869/1952, por 8 
(oito) dias, ao servidor LEoNArDo DE oLIvEIrA LEItE, Masp n .º 
0359071-8, da Faculdade de Educação, a contar de 21/11/2019 .

Ato Nº . 2094/2019 ANuLA o Ato nº 2088/2019, publicado em 
26/11/2019, de designação, referente a vaga 047, do edital 019/2018, 
da servidora tHAtIANE DANIELLY SANTOS, da Unidade Acadê-
mica de Passos .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

29 1299246 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

Ato Nº 177 - rEItor/2019 - o reitor da universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNtES, Professor ANtoNIo ALvI-
MAR SOUZA, usando da competência delegada pelo art. 1°, inciso 
Iv, §3° do Decreto n° . 45 .055, de 10 de março de 2009, alterado pelo 
Decreto nº . 46 .032, de 21 de agosto de 2012, autoriza, nos termos do 
art . 76 da Lei nº . 869, de 5 de julho de 1952, JoSuÉ EDSoN LEItE 
– Masp 293603-7, Professor de Educação Superior – PES Iv B, a afas-
tar-se integralmente de suas atribuições no período de 01/07/2019 a 
01/07/2020 para participar do Doutorado em Direito na Pontifícia uni-
versidade Católica de Minas Gerais , em Belo Horizonte/MG, sem ônus 
para o Estado, sem remuneração do vencimento e vantagens do cargo, 
para regularizar situação funcional .

29 1299251 - 1

Ato Nº 150 - DIrEtor/DDrH - uNIMoNtES/2019 - o Diretor 
da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universi-
dade Estadual de Montes Claros - uNIMoNtES, IrINEu rIBEIro 
LoPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
nº 035-reitor/2019, de 07 de fevereiro de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CON-
CEDE GrAtIFICAÇÃo Por rISCo À SAÚDE - GrAu MÉDIo, 
nos termos da Lei nº . 20 .518, de 6 de dezembro de 2012, e dos Lau-
dos Ambientais de 10/10/2008, 21/05/2010, 19/03/2011, 26/10/2013, 
31/10/2014 e de 08/06/2016 da Superintendência de Saúde do Servidor/
SEPLAG, à servidora:
HoSPItAL uNIvErSItárIo CLEMENtE DE FArIA
Farmácia
Masp 1175026-2 – Sarah Cristina Correia Batista, adm . 3, a/c 
10/09/2019 .
Ato Nº 151 - DIrEtor/DDrH - uNIMoNtES/2019 - o Diretor 
da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universi-
dade Estadual de Montes Claros - uNIMoNtES, IrINEu rIBEIro 
LoPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 

nº 035-reitor/2019, de 07 de fevereiro de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CON-
CEDE GrAtIFICAÇÃo Por rISCo À SAÚDE - GrAu MÉDIo, 
nos termos da Lei nº . 20 .518, de 6 de dezembro de 2012, e dos Lau-
dos Ambientais de 10/10/2008, 21/05/2010, 19/03/2011, 26/10/2013, 
31/10/2014 e de 08/06/2016 da Superintendência de Saúde do Servidor/
SEPLAG, aos servidores:
HoSPItAL uNIvErSItárIo CLEMENtE DE FArIA
Farmácia Central
Masp 947657-3 – Marcelo Guimarães Teixeira, a/c 01/10/2019;
Laboratório de Análises Clínicas
Masp 1483220-8 - Anne Caroline Dias Santos, a/c 15/10/2019 .
Ato Nº 152 - DIrEtor/DDrH - uNIMoNtES/2019 - o Diretor 
da Diretoria de Desenvolvimento de recursos Humanos da universi-
dade Estadual de Montes Claros - uNIMoNtES, IrINEu rIBEIro 
LoPES, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
nº 035-reitor/2019, de 07 de fevereiro de 2019, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais de 08 de fevereiro de 2019, CON-
CEDE GrAtIFICAÇÃo Por rISCo À SAÚDE - GrAu MáxIMo, 
nos termos da Lei nº . 20 .518, de 6 de dezembro de 2012, e dos Lau-
dos Ambientais de 10/10/2008, 21/05/2010, 19/03/2011, 26/10/2013, 
31/10/2014 e de 08/06/2016 da Superintendência de Saúde do Servidor/
SEPLAG, aos servidores:
HoSPItAL uNIvErSItárIo CLEMENtE DE FArIA
Clínica Médica
Masp 961967-7 – Elane de Lima rametta, a/c 01/10/2019;
utI Adulto
Masp 1483216-6 - Clessia oliveira Alves Leite, a/c 01/10/2019;
Maternidade Segura
Masp 1483226-5 - Luciana de Fátima Barral Santiago, a/c 15/10/2019;
Pronto Socorro
Masp 1483218-2 - Jose Wilson Pereira Froes, a/c 01/10/2019 .

29 1299205 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS
ExtrAtoS DE CoNvÊNIoS/FoMENtoS

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001355/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE EStADo DE GovErNo e PrEFEIturA MuNICIPAL DE 
BotuMIrIM  . objeto: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio para 
transporte de passageiros, motor mínimo 1 .0, capacidade para 05 passa-
geiros, 0km. Valor do Repasse: R$ 41.000,00. Valor da Contrapartida: 
r$ 15 .000,00 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 
0001 4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 22/11/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001356/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE EStADo DE GovErNo e PrEFEIturA MuNICIPAL DE 
vErEDINHA  . objeto: Aquisição de 01 (um) veículo de passeio para 
transporte de passageiros, motor 1 .0 no mínimo, capacidade mínima 
para 05 (cinco) passageiros, incluindo o motorista, zero km. Valor do 
repasse: r$ 44 .973,67 . valor da Contrapartida: r$ 450,00 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . 
Assinatura: 29/11/2019. Vigência: 365 dias.

Extrato do CONVÊNIO nº 1491001357/2019. Partícipes: SECRETA-
rIA DE EStADo DE GovErNo e PrEFEIturA MuNICIPAL 
DE SÃo SEBAStIÃo Do MArANHÃo  . objeto: Calçamento de 
3.242,49 m² em bloquete de concreto pré-moldado hexagonal - e = 8 cm 
-Fck = 35 MPa, assentamento de 1.452,64 m de meio-fio de concreto 
pré-moldado tipo A - (12 x 16,7 x 35) cm, construção de 1.364,61 m 
de sarjeta Tipo 1 (50 x 5) cm I=3%, localizadas na Rua Jorge José, Rua 
Celso Pereira de Aquino, rua José Miranda Coelho, e rua Perino Fer-
reira Monteiro, todas as ruas situadas no Bairro Serra verde na sede do 
município . valor do repasse: r$ 300 .000,00 . valor da Contrapartida: 
r$ 5 .956,89 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 
0001 4440 42 01 0 10 8. Assinatura: 29/11/2019. Vigência: 730 dias.

7 cm -29 1299059 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo

Pregão Eletrônico nº 0003/2019 . Processo de Compras nº 1491031 
000026/2019 . tipo: Menor Preço- objeto: Aquisição de suprimentos 
de informática, conforme especificações constantes no Termo de Refe-
rência - Anexo I, e de acordo com as exigências e quantidades estabele-
cidas neste edital e seus anexos. A sessão do pregão terá início previsto 
para o dia 13/12/2019, às 10:00 horas no site: www .compras .mg .gov .br . 
os interessados poderão obter o Edital no referido site . Maiores infor-
mações: dgl@governo .mg .gov .br . – Pregoeiro: Eudo Gilberto Fernan-
des . Data de assinatura do Edital: 29/11/2019 . Assinado por: Marcelus 
Fernandes Lima, Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças .

3 cm -29 1299002 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
ExtrAto DE tErMo ADItIvo

resumo do Primeiro termo Aditivo à Ata de registro de Preços n . 
05/2019 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, através do Gabi-
nete Militar do Governador, e a Sociedade Empresária Gerbra Comér-
cio Eireli-ME . objeto: alteração da marca do produto lã de aço, regis-
trada na Ata, Aço Bom em substituição da marca INovE . Assinatura: 
28/11/2019 . Signatários: ten Cel PM Helvécio Fraga dos Santos e Isa-
bella Carolina de Souza rosa .

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
resumo do terceiro termo Aditivo ao contrato n . INF-3138 .00 cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar do 
Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a Companhia 
de tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais – ProDE-
MGE. Objeto: prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 02/12/2019; atualizar o preço dos serviços conti-
nuados . valor: r$ 37 .422,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e vinte e 
dois reais)  . Assinatura: 28/11/2019 . Signatários: ten Cel PM Helvé-
cio Fraga dos Santos, Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e rodrigo 
Antônio de Paiva .

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
resumo do Segundo termo Aditivo ao contrato n . 9055385 /2016 cele-
brado entre o Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar do 
Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil e a sociedade 
empresária Ademir Vieira de Araújo-ME. Objeto: prorrogar a vigên-
cia do contrato por mais 06 (seis) meses, a partir de 30/11/2019; atu-
alizar o preço dos serviços continuados, mediante aplicação do IPCA/
IBGE acumulado nos últimos 12 (doze) meses, no percentual de 2,54%. 
Valor: R$13.123,14 (treze mil cento e vinte e três reais e quatorze centa-
vos) .Assinatura: 29/11/2019 . Signatários: ten Cel PM Helvécio Fraga 
dos Santos e Ademir vieira de Araújo .

AvISo DE LICItAÇÃo – ProCESSo Nº 075/2019 
- PrEGÃo ELEtrÔNICo Nº . 11/2019

OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios (leite), de acordo com as 
exigências e quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos. O Edi-
tal estará disponível no site www .compras .mg .gov .br e no GMG a partir 
de 02/12/2019 . Abertura das Propostas Comerciais e Sessão do Pre-
gão terão início no dia 12 de dezembro de 2019 às 10h00min . Maiores 
informações pelo telefone (31) 3915-0214 . 

Belo Horizonte, 29 de novembro de 2019 .
9 cm -29 1299123 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuStIFICAtIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENto

CAtEGorIA III – PrEStAÇÃo DE SErvIÇoS
Mês/ Ano CNPJ razão Social Data de Exigibilidade Justificativa valor
11/2019 02 .230 .481/0001-57 Serviço Autônomo de água e Esgoto 20/12/2019 Quebra de ordem cronoló-

gica de pagamento prevista no 
artigo 5º, §3º da Lei 8 .666/93, 
em virtude de recurso financeiro 
descentralizado não alcançar 
montante financeiro suficiente 
para pagamento das despesas 
antecedentes .

r$ 87,89
11/2019 25 .269 .069/0001-46 Serviço Autônomo de água e Esgoto 30/12/2019 r$ 206,49

11/2019 22 .988 .000/0001-84 Serviço Autônomo de água e Esgoto 25/12/2019 r$ 233,73

Lavras/MG, 29 de Novembro de 2019 .

PAuLo MArCoS FErrEIrA, tEN CEL PM
orDENADor DE DESPESAS 

JErrY EuStáQuIo MArtINS, 1º tEN PM
rESPoNSávEL tÉCNICo

16 cm -29 1299036 - 1

AvISo DE HoMoLoGAÇÃo
PMMG – DAL – CMB / toMADA DE PrEÇoS 02/2019 . A CPL do 
CSC-PM/DAL, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
após a abertura da documentação de habilitação e da proposta de preços 
HoMoLoGou o processo licitatório Adjudicado à empresa Módulos 
Construções e Empreendimentos Ltda, CNPJ 10 .246 .424/0001-94, no 
valor global de r$ 1 .515 .531,18 (um milhão quinhentos e quinze mil 
quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos) . A íntegra da Despa-
cho Homologatório do Processo licitatório, bem como toda a documen-
tação, encontram-se à disposição dos interessados na Seção de Licita-
ções e Contratos do CSC-PM . Fone 2123-1039 . BH, 29Nov19 .

3 cm -29 1298854 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
PMMG – CAP – Segundo termo Aditivo ao Contrato 9166086/2017 . 
Partes: PMMG/CAP x Empresa Valid Soluções S.A. Objeto: Prestação 
de serviços de implantação, manutenção, suporte técnico, treinamento 
de operação e fornecimento de insumos para identificação funcional 
dos servidores civis e militares da Polícia Militar de Minas Gerais . 
Vigência: 30/11/2019 a 29/11/2020.

2 cm -29 1299134 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG – CtS - Contrato nº 9 .231 .275/2019 – Processo compras 150, 
celebrado com a empresa Nexare Telecomunicações LTDA; Objeto: 
aquisição de 24 unidades joystick, valor total R$ 45.600,00. Vigência 
31/12/2019 .

1 cm -29 1299154 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo DE CoNtrAto
CMI/DAL-PMMG- 6º tA Ao Ct 34/2016 – Compras n° 9181100/2018 . 
objeto: alteração da Cláusula terceira (Do Preço) do Contrato, em 
razão da necessidade de renovação da frota, conforme previsto na cláu-
sula oitava (Das obrigações da Contratada), letra “i”, com a substitui-
ção do veículo do item 01, Fiat Pálio 1.4 Flex, pelo veículo VW, Voyage 
1 .6; e a substituição do veículo previsto no item 04, Caminhonete CHE-
vroLEt, pela caminhonete NISSAN/FroNtIEr S passando o valor 
do total do Contrato a ser R$ 2.502.177,32. Informações: telefax (31) 
2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: cmi-licitacao@pmmg .
mg .gov .br .

3 cm -29 1298871 - 1

EDItAL DE PrEGÃo – rEtIFICAÇÃo
PMMG – CoMAvE – Pregão eletrônico 27/2019 – Processo de com-
pras 1254266 50/2019 . objeto: Aquisição de ferramentas especiais e 
ou especiais equivalentes para utilização em inspeções de célula da 
aeronave modelo AS-350, helicóptero Esquilo e motores Arriel das 
aeronaves operadas pelo CoMAvE . Publicado em 22/11/2019 . As cor-
reções são de erros formais, não interferindo na formulação das propos-
tas . As propostas deverão ser enviadas ao Portal de Compras/MG até 
09h25min de 05/12/2019 . A abertura da sessão será às 09h30min do dia 
05/12/2019 . Sítio: www .compras .mg .gov .br

3 cm -29 1299229 - 1

ExtrAto DE CESSÃo DE uSo
PMMG – 7º BPM x Prefeitura Municipal de Japaraíba. Cessão de Uso 
n° 01/2019 . objeto: Cessão de uso de imóvel para funcionamento do 
2ºGP/2Pel/107 ªCia/7ºBPM. Vigência: a partir da data da assinatura até 
até 31/12/2020 .

1 cm -29 1298858 - 1

tErMo ADItIvo DE CoNvÊNIo
PMMG–EM/17RPM x Município de Conceição das Pedras; Convênio 
2019 - 1º Aditivo . objeto: Suplementação de valor no plano de trabalho 
no importe de R$ 6.000,00. Vigência 04/11/19 a 31/12/19.

1 cm -29 1298782 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG – CtS - Contrato nº 9 .229 .087/2019 – pregão eletrônico nº 122, 
celebrado com a empresa Silk Brindes Comunicação Visual, Comercio, 
Serviços e telecomunicações Ltda; objeto: aquisição de Ar Condicio-
nado Split Hi Wall, valor total R$ 6.000,00. Vigência 27/10/2020.

1 cm -29 1299179 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CtS . Contrato nº 9 .232 .303/2019 – celebrado entre a PMMG e 
a empresa tait Comunicações Brasil Ltda, CNPJ nº 67 .116 .715/0001-85, 
conforme demanda do Convênio SENASP/MJ nº 853809/2017. 
objeto: aquisição de 87 rádios transceptores móvel no valor total de r$ 
457.272,00. Vigência 05/03/2020.

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG/CtS . Contrato nº 9 .232 .302/2019 – celebrado entre a PMMG 
e a empresa Motorola Solutions Ltda, CNPJ n° 10 .652 .730/0006-35, 
conforme demanda do Convênio SENASP/MJ nº 853809/2017. 
objeto: aquisição de 80 rádios transceptores portátil no valor total de 
R$ 328.000,00. Vigência 05/03/2020.

3 cm -29 1299189 - 1

tErMo DE APoStILAMENto DE CoNtrAto
PMMG-8ª RPM x MARLUS MENDES BATISTA-ME. Contrato 
9034572/2015 . 1º termo de Apostilamento . objeto: reajuste de valor 
devido a CCt/19 . valor r$ 339 .751,00 .

tErMo ADItIvo DE CoNtrAto
PMMG-8ªRPM x Marlus Mendes Batista-ME. Contrato 9034572/15. 
9ºtermo aditivo . objeto: redução do número de funcionários do con-
trato, a partir do mês de janeiro/2020, passando de 07, para 06, com 
isso a redução do valor mensal do contrato passa de r$ 25 .759,06, para 
r$ 23 .531,33 .

CESSÃo DE uSo
PMMG-8ªRPM x Prefeitura Municipal de São João do Manteninha. 
Cessão de uso nº 01/2019 . objeto: Cessão de uso de imóvel para fun-
cionamento do 3º GPM/1º PEL PM/18ª Cia PM Ind de São João do 
Manteninha. Vigência: 23/10/19 a 22/10/23.

4 cm -29 1299231 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG – EM 4ªrPM x Empresa Fortaleza Comércio de Alimentos 
LtDA – Contrato nº 20/2019 (Portal compras nº 9223896) . objeto: 
Aquisição de materiais de construção, hidráulicos e elétricos para o 47º 
BPM. Valor: R$ 41.000,00. Vigência: 12 meses, a contar da data da 
publicação .

2 cm -29 1298794 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo ELEtrÔNICo 05/2019

PMMG – 18° rPM – Homologação de Pregão 05/2019, Processo 
1259973 30/2019 . objeto: Contratação de empresa de prestação de ser-
viços de reparo, restauração e recuperação de bens imóveis (reforma 
do estande de tiro) do 12º BPM da 18° rPM . Lote 01: Empresa ven-
cedora: recon Construtora – ME, CNPJ 34 .683 .835/0001-05 . valor: 
R$ 20.049,00. Valor Total: RS 20.049,00. Vigência: 29/11/2019 a 
31/12/2019 .

ExtrAto Do CoNtrAto Nº 9232299/2019 DE SErvIÇo,
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) PMMG 
e o(s) fornecedor(es) 34 .683 .835/0001-05 – rECoN CoNStrutorA 
– ME, Processo de compra nº 1259973 000030/2019, Pregão eletrônico . 
objeto: Contratação de empresa de prestação de serviços de reparo, res-
tauração e recuperação de bens imóveis (reforma do estande de tiro) do 
12º BPM da 18° RPM. Valor total: R$ 20.049,00. Vigência: 2 meses, de 
29/11/2019 a 31/12/2019 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1251 .06 .1
81 .110 .4255 .0001 .339039 .22 .0 .73 .1 . Assinatura: 29/11/2019 . Signatá-
rios: pela contratada Felipe rezende Conte – representante Legal – 
recon Construtora – ME, pela contratante Denis Wilson Moraes, Major 
PM – orDENADor DE DESPESAS SuBStItuto DA 18ª rPM .

5 cm -29 1298967 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
PMMG – CtS - Contrato nº 9 .231 .274/2019 – Processo compras 150, 
celebrado com a empresa Multirede telecomunicações LtDA; objeto: 
aquisição de conversores de midia, valor total R$ 41.379,28. Vigência 
31/12/2019 .

1 cm -29 1299137 - 1

tErMo ADItIvo
PMMG – CSC-SAÚDE x Prohosp Distribuidora de Medicamentos Ltda 
– Contrato SIAD nº 9212849/2019 . 1° Aditivo . objeto: acréscimo de 
quantitativo conforme processo no SEI nº 1250 .01 .0003250/2019-85 .

tErMo ADItIvo
PMMG – CSC-SAÚDE x Scanlab Diagnóstica Ltda – Contrato SIAD 
nº 9222264/2019 . 1° Aditivo . objeto: acréscimo de quantitativo con-
forme processo no SEI nº 1250 .01 .0002974/2019-68 .

tErMo ADItIvo
PMMG – CSC-SAÚDE x GE Healthcare do Brasil Comércio e Servi-
ços para Equipamentos Médicos Hospitalares Ltda – Contrato SIAD 
nº 9197712/2018. 1° Aditivo. Objeto: prorrogação de vigência início 
08/12/2019 e término 07/12/2020 e reajuste conforme processo no SEI 
nº 1250 .01 .0003536/2019-26 .

4 cm -29 1298795 - 1

ExtrAto DE rEvoGAÇÃo
PMMG – 7ª rPM

Unidade Executora: 1259975. Processo de Compras nº. 31/2019. Revo-
ga-se o processo licitatório destinado a contratação de empresa para 
executar o serviço técnico de reforma dos banheiros do Colégio Tira-
dentes da 7ª rPM – Divinópolis/MG, uma vez que não houve fornece-
dores interessados em participar do certame . A íntegra da Ata encon-
tra-se a disposição dos interessados no site www .compras .mg .gov .br .

2 cm -29 1299195 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
CMB-PM/DAL – PMMG x GLáGIo Do BrASIL LtDA . CNPJ 
66 .260 .415/0001-02, Contrato 166/2019, CoMPrAS nº 9231276, Pro-
cesso de Compra 144/2019, objeto: Aquisição de coletes balísticos . 
Valor total R$ 12.400,00. Vigência até: 29/02/2020.

1 cm -29 1299173 - 1

tErMo ADItIvo DE CoNvÊNIo
PMMG/DF – 2º tErMo DE ADItIvo Ao CoNvÊNIo Nº 001/2017 . 
PArtES: PMMG e a Concessionária do Aeroporto Internacional de 
Confins S.A – BH AIRPORT. OBJETO: Alteração da Cláusula 2 – Das 
obrigações, Cláusula 5- Da vigência e Adequação do plano de Traba-
lho . vIGÊNCIA: 48 meses a partir da publicação . ASSINAturA: 
29/11/2019 .

2 cm -29 1298980 - 1

ExtrAto DE tErMo DE CoMoDAto
PMMG-4ª Cia PMInd-x Márcio Silva Souza . Contrato de Comodato 
nº18/2019 . obj: o empréstimo gra tuito de local e torres para instalação 
de sis temas de telecomunica ções.Vigência:05 anos a partir da data de 
publi cação . valor r$ 0,00 .
valor: r$4 .090,00 .

2 cm -29 1299090 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo DE CoNtrAto
CMI/DAL - PMMG - 9º tA Ao Ct 82/2015 – Compras n° 
9181077/2018 . objeto: alteração da Cláusula terceira (Do Preço) do 
Contrato, em razão da supressão de 14(quatorze), viaturas descaracte-
rizadas, prevista no item 01, 18(dezoito) viaturas S10 4x2, com cela, 
prevista no item 03 e 1(uma) viatura 4X4 Amarok prevista no item 4, 
perfazendo um total de redução de 4,41%, o que equivale a redução de 
r$ 161 .367,14 do contrato inicial e acréscimo de 2(duas) viaturas SW, 
prevista no item 02, perfazendo um percentual de aumento de 0,18%, 
o que equivale a R$ 6.608,87, o que representará uma redução final do 
contrato de 4,23% (quatro virgula vinte e três por cento), o que equi-
vale a redução mensal de r$ 154 .753,42 (cento e cinquenta e quatro mil 
setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos), a partir 
de 03 abril de 2019 . Passando o valor do total do Contrato a ser r$ 
3.505.717,13. Informações: telefax (31) 2123-1039, em horário comer-
cial ou no e-mail: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br .

4 cm -29 1298874 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG/CAP – Publicação da homologação do Pregão 1250133 07/2019 
- Objeto: aquisição de material de informática, conforme especifica-
ções técnicas descritas no Edital . Lotes 01 e 02: Empresa Agenes S . da 
Silva Suprimentos de Informática . – ME, CNPJ: 19 .561 .435/0001-33, 
valor Lote 01: r$15 .820,00,valor Lote 02: 3 .200,00 . Lote 03: Empresa 
Maqnete Comércio e Serviços Eireli – ME, CNPJ 18 .152 .404/0001-66, 
valor Lote 03: 1 .834,00 .

2 cm -29 1299150 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo DE CoNtrAto
CMI/DAL-PMMG- 5º tA Ao Ct 34/2016 – Compras n° 9181100/2018 . 
objeto: alteração da Cláusula terceira (Do Preço) do Contrato, em 
razão da supressão de 26(vinte e seis), viaturas descaracterizadas, pre-
vista no item 01, 02(duas) viaturas tipo SW, com cela, prevista no item 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201911292155460143.


