56 – sexta-feira, 19 de agosto de 2016
Meses- 509 .381,70- Próprio- 1020160019-16 .1367- Totalcad
Treinamento e Comércio LTDA- Contrato de prestação de serviços, e aquisição de licenças de software cad, perpétuas, com prestação de serviços de suporte técnico, garantia, manutenção e atualização de versões ou produtos .- 26/07/2016- 12
Meses- 25 .500,00- Próprio- 0520160126-16 .1368- Masterfer
LTDA- Ata de registro de preços, para aquisição de conexões em
ferro galvanizado, destinadas à CoPASA MG e copanor .26/07/2016- 12 Meses- 2 .283 .544,76- 0520163017- 16 .1369Funcy Fundição Curty LTDA- Ata de registro de preços, para
aquisição de colares de tomada em ferro fundido, destinados à
CoPASA MG e copanor .- 26/07/2016- 12 Meses- 56 .953,330520153010-16 .1370- Gerson Hilton Coutinho LTDA- Contrato
de prestação de serviços, para transporte de caixas de coleta com
amostras de água, para análise bacteriológica e fisiológica, em
atendimento à portaria 2914 do ministério da saúde, das seguintes
localidades vinculadas ao dtsa - distrito regional de salinas: Cristália, Grão Mogol, águas vermelhas, Maristela de Minas, Berizal,
Machado Mineiro, Campo Novo, Itamaraty, Divisa Alegre, Coronel Murta, virgem da Lapa .- 26/07/2016- 12 Meses- 52 .360,00Próprio- 0520160106-16 .1371- Hospital Santo Antônio- Termo
de renegociação de dívida considerando a existência de um débito
do hospital para com a CoPASA, originário de faturas de água e/
ou esgoto .- 26/07/2016- 60 Meses- 26 .588,71- 16 .1372- Minas
Forte Alumínios LTDA Me- Contrato de prestação de serviços
para recebimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e
não domésticos ao usuário localizado na r . José ferreira rodrigues,
55 - parque industrial paulino prado, em Cláudio/MG . Matrícula
103096680 .- 26/07/2016- 05 Anos- 2 .463,60- 16 .1373- MRv
Engenharia e Participações S .A- Termo de acordo para implantação do SAA e SES no parque monte esmeralda, em Montes Claros/MG .- 26/07/2016- 03 Anos- 0,00- 16 .1374- Fixxus Comercial
LTDA EPP- Termo de rerratificação do termo de acordo de cooperação técnica nº 16 .0286, para correção da cláusula segunda e o
parágrafo único da cláusula terceira .- 27/07/2016- 0,00- 16 .1375D .L Retros LTDA- I termo aditivo de prazo e valor ao contrato nº
15 .0918 .- 27/07/2016- 12- 542 .246,05- 16 .1376- Projeções - Projetos e Construções LTDA- Iv termo aditivo de valor e prazo ao
contrato nº 13 .2587 .- 27/07/2016- 12 Meses- 2 .757 .040,0116 .1377- Arvel Dragagem Com . e Transportes LTDA - EPP- vIII
termo aditivo de valor e prazo (repique) ao contrato de prestação
de serviços nº 12 .2268 .- 27/07/2016- 12 Meses- 153 .250,0016 .1378- Consórcio operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - TransfácilIII termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº
13 .2273- 27/07/2016- 12 Meses- 3 .500 .000,00- 16 .1379- MFG de
Carvalho - EPP- Iv termo aditivo de valor e prazo ao contrato nº
12 .1990 .- 27/07/2016- 12 Meses- 360 .000,00- 16 .1380- D .L .
Retros LTDA- I termo aditivo de valor e prazo (repique) ao contrato nº 15 .1086 .- 27/07/2016- 12 Meses- 702 .120,05- 16 .1381organizações Letom´S LTDA - Status Motel- I termo aditivo para
alteração de cláusulas ao contrato nº 07 .2529- 27/07/2016- 0,0016 .1382- viação Suassui LTDA- I termo aditivo de valor e prazo
ao contrato nº 15 .1267 .- 27/07/2016- 12 Meses- 6 .714,00- Próprio-16 .1383- Município de Mateus Leme- Termo de renegociação de dívida considerando a existência de um débito do município para com a CoPASA, no valor de r$249 .706,99, originário de
faturas de água e/ou esgoto .- 27/07/2016- 43 Meses- 249 .706,9916 .1384- Posto Wap LTDA- Contrato de prestação de serviços
para recebimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e
não domésticos ao usuário localizado na av . Pedro II, 4091 - b .
Padre eustáquio, em Belo Horizonte/MG . Matrículas 15424731 e
1719556 .- 27/07/2016- 5 Anos- 2 .334,00- 16 .1385- CAC Engenharia LTDA- Termo de cessão de uso gratuito da área do reservatório dos empreendimentos residenciais mirante da serra e mirante
campestre, conforme termo de acordo nº 15 .0406, em raposos
MG .- 27/07/2016- Indeterminado- 0,00- 16 .1386- IMR - Indústria
Mecânica Rodrigues LTDA- Contrato por processo de dispensa
de licitação - contratação direta, para manutenção no redutor da
bomba parafuso na ete arrudas .- 27/07/2016- 20 Dias- 62 .000,00Próprio- Disp . Licit . Art . 24, Iv-16 .1387- Adrijoive Transportes
Urbanos Eireli - EPP- III termo aditivo de prazo e valor ao contrato nº 13 .1722 .- 19/07/2016- 12 Meses- 4 .224,00- Próprio16.1388- Bauminas Química LTDA- Termo de rerratificação do
termo aditivo ao contrato nº 15 .1716 .- 27/07/2016- Não Se Aplica0,00- Não Se Aplica-16 .1389- Construtora oliveira Ribeiro
LTDA- Contrato de empreitada, execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de implantação de redes e
ligações prediais de esgoto, para o atendimento ao crescimento
vegetativo de esgoto, e das obras e serviços de manutenção em
ligações prediais, redes coletoras e interceptoras de esgoto, com
diâmetro menor que 400mm, na área de abrangência do dtva - distrito regional vale do aço .- 27/07/2016- 12 Meses- 2 .828 .200,02Próprio- 1020160023-16 .1390- Instituto de Pesquisas Tecnológicas Do Estado de São Paulo Sa IPT- Contrato por processo de
dispensa de licitação - contratação direta, para prestação de serviços técnicos especializados para realização de estudos de calibração e cálculos de incerteza de macromedidores de água em
campo .- 27/07/2016- 360 Dias- 259 .500,00- Próprio- Disp . Licit .
Art . 24, xIII -16 .1391- Padaria e Lanchonete Tia Nenzinha
LTDA- Contrato de fornecimento, fornecimento de lanche padrão,
para os empregados da CoPASA MG, lotados na cidade de Brumadinho/MG .- 28/07/2016- 12 Meses- 49 .442,36- Próprio0520160159- 16 .1392- Cemig Distribuição S/A- v termo aditivo,
para redução da demanda contratada na unidade consumidora eab/
eat1 Alpinópolis, instalação nº in 3009015876 .- 15/07/2016- 0,0016 .1393- Cemig Distribuição S/A- Termo de resilição do contrato
nº 11 .0154 (5009830551/2010 cemig), referente à unidade da
CoPASA, reservatório de acumulação do mingu, in 3010881003,
localizada na alameda conde da torre s/n - b . Conde, em Nova
Lima- 28/07/2016- 0,00- 16 .1394- Associação Educativa do Brasil - Soebras- Convênio de estágio com as faculdades promove,
para concessão de estágio profissional curricular.- 28/07/2016- 05
Anos- 0,00- 16 .1395- Município de Carmo Do Paranaíba- Termo
de cessão de uso gratuito de bem imóvel do município de Carmo
do Paranaíba para a CoPASA, de área destinada à proteção da
captação cachoeirinha .- 07/07/2016- 10 Anos- 0,00- 16 .1396Projeções - Projetos e Construções LTDA- Termo de rerratificação do v e vi aditivos ao contrato nº 12 .2234 .- 29/07/2016- 0,0016 .1397- Consórcio de voz oi/CoPASA 2011- x termo aditivo de
prazo e valor ao contrato nº11 .0575- 21/07/2016- 3

diário do exeCutivo
Meses- 1 .191 .499,94- 16 .1398- Sabará Químicos e Ingredientes
S .A .- I termo aditivo de valor (25%) ao contrato de prestação de
serviços nº 15 .2809 .- 29/07/2016- 52 .008,00- 16 .1399- Messias
Andrade de oliveira- II termo aditivo de valor e prazo (repique)
ao contrato nº 12 .1968 .- 29/07/2016- 48 Meses- 36 .000,0016 .1400- Imbil - Indústria e Manutenção de Bombas Ita LTDAContrato de fornecimento, fornecimento conjunto motobomba
horizontal de 200cv, destinado ao sistema de esgotamento sanitário da cidade de São Sebastião do Paraíso/MG .- 29/07/2016- 12
Meses- 378 .628,96- Fgts/Cef- 0520160079- 16 .1407- Artpav
Engenharia LTDA- I termo aditivo de prazo ao contrato nº
15 .1318- 27/07/2016- 05 Meses- 0,00- Próprio-16 .1413- Companhia de Desenvolvimento Dos vales Do São Francisco e Do Parnaíba - CoDEvASF- Iv termo aditivo ao convênio nº
0 .125 .00/2013, para prorrogar prazo, aprovar o novo plano de trabalho e ratificar as demais cláusulas e condições.- 15/07/2016- 12
Meses- 0,00- Não Se Aplica-16 .1418- Policard Systems e Serviços LTDA- III termo aditivo ao contrato nº 13 .3724 .- 29/07/20160,00- 16 .1437- Cemig Distribuição S/A- Iv termo aditivo, para
aumento de demanda contratada, ao contrato nº 11 .1205 . In
3009015706 - eab-02 santana .- 15/07/2016- 0,00- Não Se Aplica16 .1438- Itaú Unibanco S .A .- Termo de cessão de uso para instalação de posto de atendimento bancário eletrônico - pae, nas
dependências da empresa, localizada na rodovia 356, km 4 - cercadinho, na cidade de Belo Horizonte .- 21/07/2016- 05 Anos0,00- Não Se Aplica-16 .1450- Indústria e Comércio de Produtos
Alimentícios Almeida LTDA- I termo aditivo de prazo e valor ao
contrato nº 15 .1484 .- 21/07/2016- 03 Meses- 29 .025,00- 16 .1462Cemig Distribuição S/A- II termo aditivo ao contrato nº10 .2482
para aumento da demanda contratada, ao contrato de fornecimento de energia elétrica indicado a seguir . Pn nº 7000081936, in
nº3009000857- 15/07/2016- 0,00- 16 .1482- José Lafaiete Ferreira
Gandra- Contrato por processo de dispensa de licitação - contratação direta, para locação de imóvel com área de 81,00m², localizado na av . Tesselaris, 310 - b . Residencial cidade jardim - Capelinha/MG, destinado ao remanejamento da família do sr . Sebastião
gonçalves guedes .- 29/07/2016- 09 Meses - 3 .600,00- PróprioDisp . Licit . Art . 24, x - 16 .1483- valmir Ferreira de Bessia- Contrato por processo de dispensa de licitação - contratação direta,
para locação de imóvel com área de 124,90m², localizado à r . Sete
de setembro, 55 - b . Aparecida - capelinha/MG, destinado ao
remanejamento da família do sr . Nivaldo lopes da silva .29/07/2016- 09 Meses- 5 .400,00- Próprio- Disp . Licit . Art . 24, x
151 cm -18 870332 - 1

fundação rural mineira
Fundação Rural Mineira-RURALMINAS
- Contrato de fornecimento de combustível e lubrificantes nº
9074350, firmado com a empresa Auto Posto Verde Azul Ltda.
obj .: o fornecimento de combustíveis para atender a demanda
dos veículos da Fundação Rural Mineira – RURALMINAS, da
Regional de Jaíba/MG . valor: R$ 153 .400,00 . Dot . orçamentária: 2111 .20 .122 .701 .2002 .0001 .33 .90 .30 .26 .0 .60 .1 2111 .18 .541 .
062 .4149 .0001 .33 .90 .30 .26 .1 .60 .1 2111 .20 .511 .062 .4154 .0001 .3
3 .90 .30 .26 .1 .60 .1 2111 .26 .782 .061 .4148 .0001 .33 .90 .30 .26 .1 .60 .
1 Prazo: 12 (doze) meses . Ass .: 17/08/2016 .
2 cm -18 870131 - 1

Secretaria de eStado de eSPorteS
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 426/2014, EMG/SEESP e o
Município de São João Del Rei  . objeto: Prorrogar a vigência do
convênio em questão, que vigorará até 03/08/2017 . Assinatura:
18/08/2016 .
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 224/2014, EMG/SEESP e o
Município de Maravilhas . objeto: Prorrogar a vigência do convênio em questão, que vigorará até 01/08/2017 . Assinatura:
18/08/2016
2º Termo Aditivo ao Convênio nº 341/2014, EMG/SEESP e
o Município de Abre Campos . objeto: Prorrogar a vigência do
convênio em questão, que vigorará até 31/12/2016 . Assinatura:
18/08/2016 .
3 cm -18 870094 - 1

Secretaria de eStado de
tranSPorteS e obraS PúblicaS
RELATÓRIo DE JULGAMENTo DA PRoPoSTA TÉCNICA
Edital de Concorrência 004/2016
Concessão Patrocinada para Exploração de Serviços Aeroportuários – Aeroporto Usiminas - SBIP .
Após análise da documentação, pela Comissão Especial de Licitação e nota técnica da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado
de Transportes e obras Públicas de Minas Gerais e aprovado pela
Autoridade Superior, o Senhor Secretário de Estado de Transportes e obras Públicas, Murilo de Campos valadares, foram apuradas as seguintes notas:
AA: Administração Aeroportuária é a nota recebida devido á experiência em administração de aeroportos
SINART SoCICAM
PESo NA Administração de Aeroportos
NoTA volume Pax MovimentaNota
Nota
Nota
FINAL dos Ano
Menor que 50 .000
0
De 50 .001 até 100 .000
20
35%
De 100 .001 até 150 .000 50
50
100
De 150 .001 até 200 .000 70
Acima de 200 .000
100
oE: operação de EPTA é a nota recebida devido á experiência em
operação de Estações Prestadoras de Serviço e Telecomunicações e de
Tráfego Aéreo – EPTA .

operação de EPTA
PESo NA
NoTA volume de MovimentaFINAL ção de Aeronaves Ano
Menor que 2 .000
De 2 .001 até 4 .000
50%
De 4 .001 até 6 .000
De 6 .001 até 8 .000
Acima de 8 .000

Minas gerais - Caderno 1
SINART SoCICAM
Nota

Nota

Nota

0
20
50
70
100

0

100

EA: Exploração Aeroportuária é a nota recebida devido á experiência
acumulada em gestão e exploração de aeroportos .
Gestão e Exploração
SINART SoCICAM
PESo NA
de Aeroportos
NoTA
Tempo
de
Experiência
FINAL
Nota
Nota
Nota
em Anos
Menos que 1
0
De 1 até 3
20
15%
100
60
De 3 até 5
60
Acima de 5
100
NoTA DA PRoPoSTA TÉCNICA (NPT)

SINART SoCICAM
32 .5
94

Em ato contínuo, fica definida a abertura da Proposta Econômica e
da Habilitação para as 14:00 hs do dia 22/08/2016, na sala de reuniões nº 06, no 7º andar, do Prédio Minhas, na Cidade Administrativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte/MG . Belo Horizonte,
18 de agosto de 2016 .
FELIPE MELo RoCHA - Presidente da Comissão Especial de
Licitação, MáRIo FERNANDo LUCCHESI - Integrante da
Comissão Especial de Licitação, AURÉLIo DIAS MoREIRA Integrante da Comissão Especial de Licitação, MARCo ANTÔNIo MIGLIoRINI - Integrante da Comissão Especial de Licitação, HÉLIo GUERRA BoRCHARDT - Integrante da Comissão
Especial de Licitação .
13 cm -18 870126 - 1

dePartamento de eStradaS de
rodaGem de minaS GeraiS
DEPARTAMENTo DE ESTRADAS DE RoDAGEM Do
ESTADo DE MINAS GERAIS – DER/MG – Permitente: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Permissionária: Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais .
Instrumento: Termo de Permissão de Uso PRC-25 .013/16 .
objeto: - Permissão de uso de 03 vagas de estacionamento, nas
dependências da 5ª CRG – Ubá/MG, para os veículos: Fiat Palio
Week Trekking, Placa HNH 1836, ano 2011/2012, Fiat Palio
Week Trekking, Placa Nxx-0233, ano 2011/2012 e Renault Sandero Exp 16 HP, Placa oQM-8135, ano 2013 . Prazo: 01 ano contado a partir da publicação . Processo Sipro nº 76395-2300/2015-2
e SIGED Nº 82376-2301/2015 .
3 cm -18 870405 - 1

dePartamento de obraS PúblicaS
do eStado de minaS GeraiS
DEPARTAMENTo DE oBRAS PÚBLICAS
Do ESTADo DE MINAS GERAIS
DEoP-MG
LICITAÇÃo Nº Co .15/2016
A Comissão Permanente do DEoP-MG torna público o resultado
da nova habilitação da licitação nº Co .015/2016 destinada à Conclusão da Reforma e Ampliação para Restauração do Prédio da
Escola Estadual Governador Milton Campos, no município de
Belo Horizonte/MG, considerando inabilitada a Empresa Perfil
Engenharia S/A, por contrariar os subitens 4 .2 .4 e 4 .2 .6 do Edital, e, habilitada a Empresa Incorplan Engenharia Ltda . Abre-se o
prazo legal de 5 (cinco) dias úteis p/ recurso . CPL/DEoP-MG .
DEPARTAMENTo DE oBRAS PÚBLICAS Do
ESTADo DE MINAS GERAIS - DEoP-MG
LICITAÇÃo Nº Co .020/2016
A Comissão Permanente do DEOP-MG, após verificação e feitas as devidas correções nas planilhas de preços apresentadas,
torna público o resultado da licitação nº Co .020/2016 destinada à
Reforma e Ampliação da Sede da Superintendência Regional de
Ensino – SRE, no município de Almenara/MG, considerando desclassificada a Empresa Construtora Tenerife Ltda, com proposta
no valor de R$3 .385 .351,80, por contrariar o subitem 8 .2, alínea
“a” do Edital, e, classificadas as Empresas: 1) Alcance Engenharia
e Construção Ltda: R$3 .449 .999,65; 2) EF Projetos & Engenharia
Ltda: R$3 .459 .000,00; 3) FM Engenharia Ltda: R$3 .491 .887,17;
4) Construtora Casa Forte Ltda: R$3 .567 .129,60; 5) Are Engenharia Ltda: R$3 .600 .986,60; 6) JS Empreendimentos e Construções Ltda: R$3 .670 .867,06; 7) Construtora Sinarco Ltda:
R$3 .873 .646,30; 8) Petrel Engenharia Ltda: R$3 .910 .528,33 .
Considerando que as Empresas Construtora Casa Forte Ltda e JS
Empreendimentos e Construções Ltda declararam ser empresas de
pequeno porte, em obediência ao subitem 8 .4 do Edital, faculta-se
a Empresa de pequeno porte melhor classificada a apresentação
de nova Proposta Comercial, com valor inferior ao ofertado pela
empresa Alcance Engenharia e Construção Ltda . Fica convocada
a Empresa Construtora Casa Forte Ltda para apresentar nova Proposta Comercial, nos termos do subitem 6 .2 do Edital, no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis, após publicação deste resultado,
sob pena de preclusão do seu direito . CPL/DEoP-MG .
DEPARTAMENTo DE oBRAS PÚBLICAS Do
ESTADo DE MINAS GERAIS - DEoP-MG
LICITAÇÃo Nº Co .022/2016
o DEoP-MG torna público que fará realizar através da sua Comissão Permanente de Licitação, às 13h .30min . do dia 30/09/2016,
no 7º andar do Prédio Minas, situado na Cidade Administrativa
do Estado de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4 .143,
Bairro Serra verde, Licitação na modalidade Concorrência nº
Co .022/2016, destinada à Serviços de Consultoria para Assessoramento e Apoio Técnico operacional para Coordenação,

Gerenciamento, Supervisão, Análise, Revisão e Adequação de
Projetos de Arquitetura e Complementares dos Programas de
obras a Cargo da Diretoria de Projetos e Custos, no município
de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais . os projetos, a planilha de quantitativos e preço unitários e demais anexos poderão
ser adquiridos ao preço de R$30,00, a partir do dia 12/08/2016 até
o dia 26/09/2016, mediante pagamento de DAE que poderá ser
solicitado pelo e-mail licitacao@deop .mg .gov .br . o Edital estará
à disposição dos interessados no site www .deop .mg .gov .br . os
envelopes contendo as Propostas e a Documentação deverão ser
protocolados nos horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia
29/09/2016, na Assessoria de Licitação do DEoP-MG, no endereço supra . CPL/DEoP-MG . (Republicada por conter erro) .
DEPARTAMENTo DE oBRAS PÚBLICAS Do
ESTADo DE MINAS GERAIS - DEoP-MG
LICITAÇÃo Nº TP .006/2016
o DEoP-MG torna público que fará realizar através da sua
Comissão Permanente de Licitação, às 9h do dia 09/09/2016,
no 7º andar do Prédio Minas, situado na Cidade Administrativa
do Estado de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4 .143,
Bairro Serra verde, Licitação na modalidade Tomada de Preços
nº TP .006/2016, destinada à Recuperação do vestiário, Lanchonetes e parte do Parque Linear, integrante do Empreendimento
denominado “Requalificação Urbana e Ambiental do Ribeirão
Arrudas”, no trecho entre a Avenida Castelo Branco e o viaduto
do Barreiro, nos municípios de Belo Horizonte e Contagem, no
Estado de Minas Gerais . os projetos, a planilha de quantitativos e preço unitários e demais anexos poderão ser adquiridos ao
preço de R$30,00, a partir do dia 22/08/2016 até o dia 05/09/2016,
mediante pagamento de DAE que poderá ser solicitado pelo
e-mail licitacao@deop .mg .gov .br . o Edital estará à disposição
dos interessados no site www .deop .mg .gov .br . os envelopes contendo as Propostas e a Documentação deverão ser protocolados
nos horários de 9h às 11h, e de 13h às 16h do dia 08/09/2016, na
Assessoria de Licitação do DEoP-MG, no endereço supra . CPL/
DEoP-MG .
18 cm -18 870364 - 1

inStituto de deSenvolvimento do
norte e nordeSte de minaS GeraiS
Extrato do 2º Termo Aditivo de prorrogação e alteração de
dotação orçamentária, ao Contrato nº 9912355198 celebrado
entre o IDENE e EMPRESA BRASILEIRA DE CoRREIoS
E TELÉGRAFoS . objeto: Prorrogar a vigência por mais
12(doze) meses a partir de 14/07/2016, dotação orçamentária nº
24210412270120020001-3390-Fonter 10.1/0 e ratificar demais
cláusulas no contrato inicial . Assinatura: 13/07/2016 .
2 cm -18 870274 - 1
Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2013 celebrado entre o SEDINoR e FLávIo AUGUSTo AMARAL
ALVES-ME. Objeto: Prorrogar a vigência e ratificar demais cláusulas no contrato inicial . vigência: até 13 de janeiro de 2017 .
Assinatura: 17/08/2016 .
1 cm -18 870176 - 1

Polícia militar do eStado
de minaS GeraiS
PMMG - 55º BPM x organizações MSL EIRELI - Contrato:
9074496 . objeto: fornecimento de materiais hidráulicos para a
260ª Cia PM de várzea da Palma/MG . vigência: 15/08/2016 a
31/12/2016 . valor: R$ 1 .100,00 .
PMMG - 55º BPM x Depósito Felício LTDA - Contrato: 9074497 .
objeto: fornecimento de materiais diversos de construção e de
coberturas para a 260ª Cia PM de várzea da Palma/MG . vigência: 15/08/2016 a 31/12/2016 . valor: R$ 13 .167,99 .
PMMG - 55º BPM x BR Empreendimentos Serviços Com .
LTDA - Contrato: 9074494 . objeto: fornecimento de materiais
para pintura da 260ª Cia PM de várzea da Palma/MG . vigência:
15/08/2016 a 31/12/2016 . valor: R$ 2 .089,00 .
3 cm -18 870263 - 1
PMMG – Contratante: CTS – Contratada: PERFIL DIGITAL
CoMERCIo E SERvIÇoS LTDA . Contrato Nº 9074538/2016 .
objeto: Aquisição de equipamentos de informática conforme RP
Nº 212/2015 – 18/08/2016 a 31/12/2016 – valor: R$ 23 .830,00 .
1 cm -18 870381 - 1
Pregão Eletrônico 01/2016 - 41º BPM - PMMG . Aquisição de
suprimentos de informática, conforme a especificação, quantidades, condições comerciais e demais informações descritas no
Termo de Referência . Unidade 1256479 . Processo 17/2016 . Início
encaminhamento de proposta comercial: 22/08/2016, às 08:30h .
Término do prazo para encaminhamento de proposta comercial:
02/09/2016, às 08:30h . Abertura da sessão de pregão dias 02, 05 e
06/09/2016, às 09:00h . Ten Cel PM Messias Alan de Magalhães .
2 cm -18 870399 - 1
CSC-PM- 2º TERMo ADITIvo Ao CoNTRATo 24/2015 DE
PRESTAÇÃo DE SERvIÇoS . objeto: prorrogação da vigência
do contrato pelo período de 12 (doze) meses e reajuste dos valores de materiais . Informações: telefax (31) 2123-1039, em horário
comercial ou no e-mail: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br
1 cm -18 870408 - 1
PMMG – 15ª Cia PM Ind MAT x Conselho Interativo de Segurança do Extremo Sul da Bahia - CISBA . Convênio 01/2016;
objeto: cooperação mútua ente os convenentes; aperfeiçoar o
policiamento ostensivo de meio ambiente e a preservação ambiental . vigência: 19/08/2016 a 19/08/17 .
1 cm -18 869974 - 1

