minas Gerais - Caderno 1
Extrato de contrato de prestação de serviços . Partes: Estado
de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Governo, e o Consórcio LF Mercado reciclo . Objeto: Prestação de serviços de propaganda e publicidade sendo estes
entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,
para atendimento da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Estado de Segurança Pública; Secretaria de Administração Prisional; Corpo
de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Polícia Civil; Polícia Militar; Departamento Estadual de Trânsito; Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Agrário; Secretaria de Estado de
Trabalho e Desenvolvimento Social; Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e integração do Norte e Nordeste de Minas
Gerais . valor global: r$7 .000 .000,00 . vigência: 12 meses,
contados a partir de 01/01/2017 . Assinatura: 29/12/2016 .
Dotações Orçamentárias: 1491 .04 .131 .070 .2037 .0001 .33903
9 .09 .0 .10 .1 1491 .04 .131 .070 .2037 .0001 .339039 .08 .0 .10 .1
4 cm -30 911537 - 1
Extrato de contrato de prestação de serviços . Partes: Estado
de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Governo, e a empresa Tom Comunicação Ltda . Objeto: Prestação de serviços de propaganda e publicidade sendo estes
entendidos como os definidos na Lei Federal nº 12.232/2010,
para atendimento da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão; Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas; Advocacia Geral do Estado; Controladoria Geral do
Estado; Ouvidoria Geral do Estado; Gabinete Militar do
Governador; Coordenadoria Estadual da Defesa Civil e
Secretaria de Estado de Cidades e de integração regional .
valor global: r$25 .000 .000,00 . vigência: 12 meses, contados a partir de 01/01/2017 . Assinatura: 29/12/2016 . Dotações
Orçamentárias:
1491 .04 .131 .070 .2037 .0001 .339039 .09 .0 .10 .1 1491 .04 .131 .
070 .2037 .0001 .339039 .08 .0 .10 .1
3 cm -30 911536 - 1

Secretaria de eStado de
PlaneJaMento e GeStÃo
SECrETAriA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Extrato de Termo de Cooperação Técnica . Partes: Colégio registral imobiliário de Minas Gerais – COri/MG e o
Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEPLAG . Objeto:
Utilização, para fins institucionais, pela SEPLAG, do Banco
de Dados Eletrônico de registro de imóveis do COri-MG,
possibilitando-se, deste modo, a pesquisa concentrada de
bens imóveis nos Cartórios de registro de imóveis de Minas
Gerais associados ao COri-MG, bem como a solicitação de
certidões eletrônicas das matrículas pesquisadas e o requerimento de serviços de regularização cartorial de imóveis de
propriedade do Estado de Minas Gerais . vigência: 03 (três)
anos a contar da data da publicação . valor: Este Termo de
Cooperação Técnica não envolve qualquer transferência
de recursos financeiros entre as partes. Data da assinatura:
30/12/2016 .
3 cm -29 911472 - 1
Contrato n° 9129789/2016 – iNF .3122 (Processo de Compra: 1501560 85/2016) . Partes: SEPLAG e PrODEMGE .
Objeto: Prestação de serviços de informática – Hospedagem de Sistemas em Mainframe; Hospedagem de Sistemas
em ambiente Compartilhado - Baixa Plataforma; Hospedagem de Sistemas em ambiente Dedicado - Baixa Plataforma
e Certificado Digital Prodemge - Servidor Web. Vigência: 12
meses a contar da publicação . valor: r$10 .115 .286,48 . Dotação Orçamentária: 1941 04 122 219 2156 0001 339039 36
0 10 1 . Assinam: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, pela
SEPLAG e Gustavo Daniel Prado e Pedro Ernesto Diniz,
pela PrODEMGE .
3 cm -30 911511 - 1

coMPanHia de tecnoloGia da inForMaçÃo
do eStado de MinaS GeraiS
A PrODEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 055/2016, processo nº 5141001-213/2016, para
contratação de empresa para a prestação de serviço técnico
especializado para a elaboração de projetos executivos de
Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico – PCIP e de construção de caixa d’água específica para o PCIP para a unidade
da Prodemge, localizada na rua da Bahia, 2277, Lourdes, BH/
MG. Especificações e demais condições de participação constam no Edital à disposição dos interessados nos sites: www .
compras .mg .gov .br ewww .prodemge .gov .br ou na Gerência
de Aquisições da Prodemge, Prédio Gerais, 4º Andar, Cidade
Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, BH/
MG . Data da sessão: 13 de janeiro de 2017 às 09:30 horas .
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2016 . Fátima vieira
Lima - Diretora - Diretoria de Gestão Empresarial . Paulo de
Moura ramos - Diretor Presidente – Presidência .
3 cm -30 911493 - 1
Extrato do Contrato nº CF-131/16 firmado em 29/12/2016
entre a GrAFiCA HOLLYDAY e a PrODEMGE . Objeto:
Aquisição de materiais estocáveis- Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 045/2016 valor total: r$ 73 .000,00 .
vigência: 12 meses .
Extrato do Contrato nº PS-807/16 firmado em 29/12/2016
entre a CONSÓrCiO BrOADEDGE & vODANET e a PrODEMGE . Objeto: Prestação de serviços de telecomunicações

diário do exeCutivo
utilizando tecnologia satelital- Modalidade de licitação: Pregão Presencial 043/2016 . valor total: r$ 68 .317 .878,00 .
vigência: 60 meses .
Extrato do Termo de rescisão amigável nº LO-291/15-r
firmado em 29/12/2016 entre a STOQUE SOLUÇÕES e a
PrODEMGE . Objeto: rescisão amigável do contrato de locação de uma solução de impressão multifuncional
3 cm -30 911548 - 1

inStituto de PrevidÊncia doS ServidoreS
do eStado de MinaS GeraiS
Aviso de Abertura
Pregão Eletrônico nº 2012015 .018/2016 . Objeto: Aquisição
de projetor optotipo, luminoso, para uso na Clínica de Oftalmologia do iPSEMG – Centro de Especialidades Médicas/
CEM, mediante fornecimento único . Data da sessão pública:
17/01/2017, às 08h00m (oito horas), horário de Brasília-DF,
no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br  . O cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital no Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão . O edital poderá ser
obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2016 . rúbia
Mara Fernandes Pinto – Gerente de Compras de Materiais e
Serviços – GECMAS/DiPGF .
3 cm -30 911585 - 1
Aviso de Abertura
Pregão Eletrônico nº 2012008 .1051/2016 . Objeto: Aquisição de fraldas descartáveis para uso no Hospital Governador israel Pinheiro – HGiP, mediante fornecimento anual
parcelado, pelo período de 12 (doze) meses . Data da sessão
pública: 17/01/2017, às 09h00m (nove horas), horário de
Brasília-DF, no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . O
cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for
publicado o edital no Portal de Compras do Estado de Minas
Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão . O edital poderá ser
obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2016 . rúbia
Mara Fernandes Pinto – Gerente de Compras de Materiais e
Serviços – GECMAS/DiPGF .
3 cm -30 911588 - 1
Aviso de Abertura
Pregão Eletrônico nº 2012008 .1050/2016 . Objeto: Aquisição
de medicamentos sólidos de uso oral – ácido acetilsalicílico,
ácido fólico e outros, mediante fornecimento anual parcelado . Data da sessão pública: 27/01/2017, às 08h00m (oito
horas), horário de Brasília-DF, no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . O cadastramento de propostas inicia-se no
momento em que for publicado o edital no Portal de Compras
do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na
data e hora marcadas para realização da sessão do pregão . O
edital poderá ser obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou
www .ipsemg .mg .gov .br . Belo Horizonte, 30 de dezembro de
2016 . rúbia Mara Fernandes Pinto – Gerente de Compras de
Materiais e Serviços – GECMAS/DiPGF .
3 cm -30 911589 - 1

MinaS GeraiS adMiniStraçÃo
e ServiçoS S.a
MGS – MiNAS GErAiS ADMiNiSTrAÇÃO
E SErviÇOS S .A .
EDiTAL DE LiCiTAÇÃO
MODALiDADE Pregão Eletrônico nº
080/2016 - rEGiSTrO DE PrEÇOS
OBJETO: rEGiSTrO DE PrEÇOS DE MATEriAL
GráFiCO (ENvELOPES E PASTAS PArA PrOCESSOS)
A MGS – MiNAS GErAiS ADMiNiSTrAÇÃO E SErviÇOS S .A ., torna público a realização da licitação sob a
modalidade Pregão Eletrônico nº 080/2016 - registro de Preços, tipo “menor preço” para efetuar o rEGiSTrO DE PrEÇOS DE MATEriAL GráFiCO (ENvELOPES E PASTAS
PArA PrOCESSOS) . O recebimento eletrônico das propostas será até as 09:00 horas do dia 12/01/2017 através do site
www .licitacoes-e .com .br . A sessão de abertura de Pregão será
dia 12/01/2017 as 09:30 horas . O Edital encontra-se à disposição dos interessados no seguinte endereço: Avenida álvares Cabral, nº 200, 13º andar, Centro, Belo Horizonte/MG de
08:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas, nos dias úteis e no
site www .licitacoes-e .com .br .
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2016 .
Equipe do Pregão da MGS
5 cm -30 911487 - 1

Secretaria de eStado de FaZenda
AF/2º NivEL/MONTES CLArOS
– SrF MONTES CLArOS
resumo do viii Termo Aditivo ao Contrato nº . 1900010319
Partes: EMG/SEF/AF/Montes Claros e José Martins Braga .
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência: 03/01/2017 a
02/01/2018 . 30/12/2016 .Charles Dias Leite Júnior - Chefe da
AF/2º Nível Montes Claros .
2 cm -30 911657 - 1

ADMiNiSTrAÇÃO FAZENDáriA
2º . NÍvEL TEÓFiLO OTONi
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, através
da AF/2º Nível/Teófilo Otoni, realizará no dia 12/01/2017 às
14:00 horas, Pregão Eletrônico 1191211-000 .012/2016 para
aquisição de combustíveis para os veículos oficiais da SEF/
MG em itaobim . O Edital estará disponivel no site www .compras .mg .gov .br, ou na rua Epaminondas Otoni, 655, 4º andar,
Centro, Teófilo Otoni – MG, no horário de 09:00 às 11:00 e
13:00 às 17:00. AF/2º Nível/Teófilo Otoni, 30/12/2016. Marconi Silva Dutra–MASP: 359 .566-7 – Pregoeiro
ADMiNiSTrAÇÃO FAZENDAriA/2º
NÍvEL/ALÉM PArAiBA
resumo do Convênio de Mútua Cooperação nº 1910002680
Partes: EMG/SEF e Município de Santo Antônio do Aventureiro . Objeto: Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre o EMG/SEF e o Município, visando à
integração de esforços e atividades entre o governo estadual e
municipal, a fim de se obterem maiores e melhores resultados
com menores custos para ambos os convenentes . vigência:
60 (sessenta) meses, com efeitos retroativos a 16/10/2016 e
término em 15/10/2021 .Paulo de Souza Duarte, Secretário de
Estado Adjunto de Fazenda, em exercício – 30/12/2016 .
Ficam convalidados todos os atos praticados desde
16/10/2016 até a data de assinatura deste instrumento .
5 cm -30 911626 - 1

MinaS GeraiS ParticiPaçõeS S/a
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio 347/2014, datado
de 30/12/2016 para a transferência voluntária de recursos
financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Departamento de Edificações e Estrada de
rodagem de Minas Gerais, com interveniência do Estado
de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – SETOP . OBJETO: Sub-rogação das obrigações conveniais pelo DEEr, em virtude da
incorporação do DEOP, nos termos da Lei 22 .288/16 . Foro:
Belo Horizonte .
2 cm -30 911573 - 1
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio 549/2014, datado
de 30/12/2016 para a transferência voluntária de recursos
financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Departamento de Edificações e Estrada de
rodagem de Minas Gerais, com interveniência do Estado
de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – SETOP . OBJETO: Sub-rogação das obrigações conveniais pelo DEEr, em virtude da
incorporação do DEOP, nos termos da Lei 22 .288/16 . Foro:
Belo Horizonte .
2 cm -30 911570 - 1
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio 677/2014, datado
de 30/12/2016 para a transferência voluntária de recursos
financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Departamento de Edificações e Estrada de
rodagem de Minas Gerais, com interveniência do Estado
de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – SETOP . OBJETO: Sub-rogação das obrigações conveniais pelo DEEr, em virtude da
incorporação do DEOP, nos termos da Lei 22 .288/16 . Foro:
Belo Horizonte .
2 cm -30 911565 - 1
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio 1105/2014, datado
de 30/12/2016 para a transferência voluntária de recursos
financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Departamento de Edificações e Estrada de
rodagem de Minas Gerais, com interveniência do Estado
de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – SETOP . OBJETO: Sub-rogação das obrigações conveniais pelo DEEr, em virtude da
incorporação do DEOP, nos termos da Lei 22 .288/16 . Foro:
Belo Horizonte .
2 cm -30 911569 - 1
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio 529/2014, datado
de 30/12/2016 para a transferência voluntária de recursos
financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Departamento de Edificações e Estrada de
rodagem de Minas Gerais, com interveniência do Estado
de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – SETOP . OBJETO: Sub-rogação das obrigações conveniais pelo DEEr, em virtude da
incorporação do DEOP, nos termos da Lei 22 .288/16 . Foro:
Belo Horizonte .
2 cm -30 911574 - 1
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio 1106/2014, datado
de 30/12/2016 para a transferência voluntária de recursos
financeiros, celebrado entre a MGI - Minas Gerais Participações S.A. e o Departamento de Edificações e Estrada de
rodagem de Minas Gerais, com interveniência do Estado
de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas – SETOP . OBJETO: Sub-rogação das obrigações conveniais pelo DEEr, em virtude da
incorporação do DEOP, nos termos da Lei 22 .288/16 . Foro:
Belo Horizonte .
2 cm -30 911568 - 1

sábado, 31 de dezembro de 2016 – 39

Secretaria de eStado de
SeGurança PÚBlica
SECrETAriA DE ESTADO DE SEGurANÇA PÚBLiCA
rETiFiCAÇÃO- HOMOLOGAÇÃO – FrACASSO
Modalidade: Pregão Eletrônico - nº 17/2016 – Objeto: Prestação de serviço de fornecimento de alimentação, na forma
administrada, para o Centro Socioeducativo de Pirapora-MG,
Onde se lê: Secretaria de Estado de Defesa Social, Leia-se:
Secretaria de Estado de Segurança Pública, Coordenação de
Planejamento, Gestão e Finanças . Ernandes roque de Paula
Filho .
Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2016 .
2 cm -30 911581 - 1
Extrato do Termo aditivo de colaboração: SECrETAriA DE
ESTADO DE SEGurANÇA PÚBLiCA e COMuNiDADE
TErAPÊuTiCA PrOJETO viDA NOvA - PrOviN .
OBJETO: Constitui objeto do presente TErMO ADiTivO
a mudança do regime jurídico do convenio nº 023/2011 para
a aplicação da Lei Federal 13 .019 de 31 de julho de 2014,
conforme o art . 88 e suas alterações; Substituição do termo
de convênio nº 023/2011, por termo de colaboração na forma
do inciso i do § 2º do art . 16 da Lei Federal 13 .019/2014;
A repactuação do plano de trabalho conforme as cláusulas
desde termo; o aporte de recursos, financeiros incluindo reajuste de 10% sobre despesas com pessoal; Estabelecimento
do prazo de vigência . viGÊNCiA: o presente termo aditivo vigorara a partir do dia 01 de janeiro de 2017, findando-se em 29/06/2017, vinculado ao Chamamento Público .
rECurSOS FiNANCEirOS: dotação 1691 .10 .422 .194 .45
99 .0001 .33 .50 .43 .01 .1 .10 .1  . vALOr: r$ 280 .037,31, ASSiNATurA: 30/12/2016 . SiGNATáriOS: Patricia Magalhães
rocha e Sérgio Luis Silva .
Extrato do Termo aditivo de colaboração: SECrETAriA
DE ESTADO DE SEGurANÇA PÚBLiCA e a TErrA
DA SOBriEDADE – ASSOCiAÇÃO DE ATENÇÃO A
DEPENDÊNCiA QuÍMiCA DE BELO HOriZONTE/MG .
OBJETO: Constitui objeto do presente TErMO ADiTivO a
mudança do regime jurídico do convenio nº 014/2011 para
a aplicação da Lei Federal 13 .019 de 31 de julho de 2014,
conforme o art . 88 e suas alterações; Substituição do termo
de convênio nº 014/2011, por termo de colaboração na forma
do inciso i do § 2º do art . 16 da Lei Federal 13 .019/2014;
A repactuação do plano de trabalho conforme as cláusulas
desde termo; o aporte de recursos, financeiros incluindo reajuste de 10% sobre despesas com pessoal; Estabelecimento
do prazo de vigência . viGÊNCiA: o presente termo aditivo vigorara a partir do dia 01 de janeiro de 2017, findando-se em 29/06/2017, vinculado ao Chamamento Público .
rECurSOS FiNANCEirOS: dotação 1691 .10 .422 .194 .45
99 .0001 .33 .50 .43 .01 .1 .10 .1  . vALOr: r$ 290 .050,31, ASSiNATurA: 30/12/2016 . SiGNATáriOS: Patricia Magalhães
rocha e Paulo Márcio de Castro Cesar .
Extrato do Termo aditivo de colaboração: SECrETAriA
DE ESTADO DE SEGurANÇA PÚBLiCA e COMuNiDADE rEvivEr . OBJETO: Constitui objeto do presente
TErMO ADiTivO a mudança do regime jurídico do convenio nº 011/2011 para a aplicação da Lei Federal 13 .019
de 31 de julho de 2014, conforme o art . 88 e suas alterações;
Substituição do termo de convênio nº 011/2011, por termo
de colaboração na forma do inciso i do § 2º do art . 16 da
Lei Federal 13 .019/2014; A repactuação do plano de trabalho conforme as cláusulas desde termo; o aporte de recursos,
financeiros incluindo reajuste de 10% sobre despesas com
pessoal; Estabelecimento do prazo de vigência . viGÊNCiA:
o presente termo aditivo vigorara a partir do dia 01 de janeiro
de 2017, findando-se em 29/06/2017, vinculado ao Chamamento Público . rECurSOS FiNANCEirOS: dotação 169
1 .10 .422 .194 .4599 .0001 .33 .50 .43 .01 .1 .10 .1  . vALOr: r$
285 .570,76, ASSiNATurA: 30/12/2016 . SiGNATáriOS:
Patricia Magalhães rocha e David Arão Siqueira .
Extrato do Termo aditivo de colaboração: SECrETAriA DE
ESTADO DE SEGurANÇA PÚBLiCA e a FuNDAÇÃO
OASiS . OBJETO: Constitui objeto do presente TErMO
ADiTivO a mudança do regime jurídico do convenio nº
018/2011 para a aplicação da Lei Federal 13 .019 de 31 de
julho de 2014, conforme o art . 88 e suas alterações; Substituição do termo de convênio nº 018/2011, por termo de colaboração na forma do inciso i do § 2º do art . 16 da Lei Federal
13 .019/2014; A repactuação do plano de trabalho conforme
as cláusulas desde termo; o aporte de recursos, financeiros incluindo reajuste de 10% sobre despesas com pessoal;
Estabelecimento do prazo de vigência . viGÊNCiA: o presente termo aditivo vigorara a partir do dia 01 de janeiro
de 2017, findando-se em 30/06/2017, vinculado ao Chamamento Público . rECurSOS FiNANCEirOS: dotação 169
1 .10 .422 .194 .4599 .0001 .33 .50 .43 .01 .1 .10 .1  . vALOr: r$
635 .436,09, ASSiNATurA: 30/12/2016 . SiGNATáriOS:
Patricia Magalhães rocha e Paulo Cezar Ferreira .
Extrato do Termo aditivo de colaboração: SECrETAriA
DE ESTADO DE SEGurANÇA PÚBLiCA e o ESQuADrÃO DA viDA DE MONTES CLArOS . OBJETO: Constitui objeto do presente TErMO ADiTivO a mudança do
regime jurídico do convenio nº 015/2011 para a aplicação da
Lei Federal 13 .019 de 31 de julho de 2014, conforme o art .
88 e suas alterações; Substituição do termo de convênio nº
015/2011, por termo de colaboração na forma do inciso i do

