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iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 

SErviDorES miLitArES - iPSm
TErCEIro TErMo ADITIvo

ao contrato n º 9078105, que entre si celebram o IPSM e a empresa 
CuIDAr SAÚDE DoMICILIAr LTDA . – EPP, PArA PrESTA-
ÇÃo DE SErvIÇoS DE ASSISTÊNCIA DoMICILIAr/HoME 
CArE, Ao BENEFICIárIo Do SISAu, Sr . ANTÔNIo CArLoS 
DE ArAÚJo .; Do objeto: I - Prorrogar a contratação para um novo 
período de 12 (doze) meses; II - Atualizar o valor da contratação .; Do 
Preço: valor Global estimado: r$ 409 .911,24 (quatrocentos e nove mil, 
novecentos e onze reais e vinte e quatro centavos); Da vigência: Fica 
prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em 01/11/2019, 
com previsão de término em 31/10/2020; Da Dotação orçamentária: nº 
2121 10 302 001 4001 0001 33 90 39 99 0 49 1; Das Demais Cláusu-
las: Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas e em plena vigência 
todas as demais cláusulas e condições do contrato original e termos 
aditivos anteriores, não alterado pelo presente instrumento .; Foro: Belo 
Horizonte; Data: 13/09/2019; Signatários Fabiano villas Boas, Cel . PM 
Qor Diretor de Saúde do IPSM, por contratante; Daniel Nogueira de 
Brito Sócio Administrador da Cuidar Saúde Domiciliar LTDA ., por 
contratada .

4 cm -13 1272245 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS e a 
EMPrESA BrASILEIrA DE CorrEIoS E TELÉGrAFoS . Espé-
cie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato Correios nº 9912334763 e 
Portal de Compras nº 9197119/2018 . oBJETo: Alteração do subitem 
6 .2, que estabelece o valor mínimo de faturamento, do contrato origi-
nário . Signatários: Gério Patrocínio Soares e Carlos Eduardo Moreira 
Barbosa . Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019 .

2 cm -13 1272435 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

DEPArTAMENTo DE TrÂNSITo DE MINAS GErAIS

TErMo DE ADESÃo Nº 43 Ao CoNvÊNIo 11/2017
O município de Teófilo Otoni, na condição de município integrado ao 
SNT, aderiu ao convênio 11/2017 em 16/08/2019 .

TErMo DE ADESÃo Nº 44 Ao CoNvÊNIo 11/2017
o município de Congonhas, na condição de município integrado ao 
SNT, aderiu ao convênio 11/2017 em 23/08/2019 .

TErMo DE ADESÃo Nº 45 Ao CoNvÊNIo 11/2017
o município de Divinópolis, na condição de município integrado ao 
SNT, aderiu ao convênio 11/2017 em 23/08/2019 .

TErMo DE ADESÃo Nº 08 Ao CoNvÊNIo 14/2019
o município de Iapu, na condição de município Não Integrado ao SNT, 
aderiu ao convênio 14/2019 em 16/07/2019 .

TErMo DE ADESÃo Nº 09 Ao CoNvÊNIo 14/2019
o município de rio Piracicaba, na condição de município Não Inte-
grado ao SNT, aderiu ao convênio 14/2019 em 27/08/2019 .

TErMo DE ADESÃo Nº 10 Ao CoNvÊNIo 14/2019
o município de Itaguara, na condição de município Não Integrado ao 
SNT, aderiu ao convênio 14/2019 em 29/08/2019 .

6 cm -13 1272433 - 1

SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FINANÇAS

ExTrAToS DE CoNTrAToS

AvISo DE LICITAÇÃo
A Diretora de Aquisições/PCMG torna público para conhecimento dos 
interessados, que será realizado processo licitatório, na modalidade de 
Pregão Eletrônico, no dia e horário abaixo discriminado . A íntegra do 
edital poderá ser obtida através de solicitação por escrito à Diretoria 
de Aquisições, situada no Prédio Minas da Cidade Administrativa, na 
rodovia Papa João Paulo II, nº 4 .143, Bairro Serra verde/4º andar – 
Belo Horizonte/MG ou pela internet, através do site www .compras .
mg .gov .br . Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão 
credenciar-se pelo mesmo site . Mais informações, através dos telefo-
nes: (31)3915-7104; (31)3915-7132; (31)3915-7133; (31)3915-7105; 
(31)3915-7234 .
Nº Processo objeto Data da Sessão

115/2019 Aquisição de Balanças e Macacões 
através do Convênio 813265/2014 .

07/10/2019
às

09h30min

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019 .
Bianca Landau Braile
Delegada de Polícia

Diretora de Aquisições/SPGF/PCMG
6 cm -13 1272431 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-12°BBM-TErMo DE DoAÇÃo Nº05/2019 SEI (6649291) –
12ºBBM . PArTES: CBMMG e Associação de Proteção a Maternidade 
Infância e velhice de Patos de Minas – ASProMIvE .
objeto: Doação de 85 (oITENTA E CINCo) itens de materiais perma-
nentes inservíveis (sucata) do 12ºBBM – Patos de Minas para a Insti-
tuição Filantrópica ASProMIvE .Este ato entrará em vigor a partir da 
data dessa publicação . (a) Edgard Estevo da Silva, Cel BM .

-4°CoB-rESuMo Do CoNTrATo Nº 9220719/2019 -
4º CoB do PrEGÃo ELETrÔNICo nº 1402027000004/2019 . PAr-
TES: CBMMG x NM CoMÉrCIo E INDÚSTrIA EIrELI . objeto: 
Aquisição de Lavadora De Alta Pressão para o 4º CoB . valor: r$ 
1 .298,37 . Dotação orçamentária: 14010618208044730001449052-12 
Fr 10 .8 vigência: 13/09/2019 a 31/12/2019 . Foro: Belo Horizonte . 
Montes Claros, 12 de setembro de 2019 . Signatários: Wagner rogé-
rio Lopes ribeiro, CAP BM – ord . Desp . 4º CoB e Nm Comércio E 
Indústria Eireli .

-4°CoB- rESuMo Do CoNTrATo Nº 9220721/2019 - 
4º CoB do PrEGÃo ELETrÔNICo nº 1402027000004/2019 . PAr-
TES: CBMMG x MADErEIrA SANToS LTDA - ME . objeto: Aqui-
sição de MoBILIárIo para o 4º CoB . valor: r$ 4 .659,00 . Dotação 
orçamentária: 14010618208044730001449052-14 Fr 10 .8 vigência: 
13/09/2019 a 31/12/2019 . Foro: Belo Horizonte . Montes Claros, 12 de 
setembro de 2019 . Signatários: Wagner rogério Lopes ribeiro, Cap 
Bm – ord . Desp . 4º CoB e Madereira Santos Ltda - Me .

-CSM- AvISo DE LICITAÇÃo - PrEGÃo 
ELETrÔNICo Nº 1401104000002/2019 .

o ordenador de Despesas do CSM torna público que estará recebendo 
propostas para aquisição de aparelhos de ar condicionado, mesas, por-
tões eletrônicos, interfones, forno de micro-ondas, concertinas e corti-
nas tipo blackout, conforme especificações detalhadas no Anexo I, do 
Edital . A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09h00min 
do dia 27/09/2019, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edi-
tal e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação do 
CSM, à rua vinte e Seis, nº 12, Bairro Tropical, Contagem/MG, atra-
vés dos telefones (31) 3198-5708 ou (31) 3198-5728 e o edital no site: 
www .compras .mg .gov .br . Contagem, 12set19 – Paulo Giovani Parreira 
– Ten-Cel BM .

8 cm -12 1271989 - 1

-ABM- AvISo N . 18/2019 – 
DCS CurSo DE ForMAÇÃo DE INSTruTorES BrIGADIS-
TAS 2019 . o Coronel BM Comandante da Academia de Bombeiros 
Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas 
no inciso xIII, art . 3º, da resolução n . 690, de 15Set16 e, conside-
rando o Edital n .11/2019, que “dispõe sobre o concurso ao Curso 
de Formação de Instrutores Brigadistas em 2019 (CIB/2019), bem 
como regula procedimento para cadastro de reserva de vagas para o 
CFIB/2020, ambos a serem realizados pela Academia de Bombeiros 
Militar (ABM)”publicado peloAviso n. 14, no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais (DoEMG) n . 157, de 13/08/19,rESoLvE: Tor-
NAr PÚBLICo que se encontra postado no sítio eletrônico”www .
bombeiros .mg .gov .br/curso-de-formacao-de-instrutores .html”, o Ato 
n .17 .086/2019 – DCS que contém o resultado da análise de recursos 
contra 1ª fase e a convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF) ao 
Curso de Formação de Instrutores Brigadistas em 2019 . 11Set2019 

(a)William da Silva rosa, Cel BM Comandante
4 cm -12 1271990 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

ExTrATo Do CoNTrATo
Extrato de Contrato nº 9220713/2019 . Partes: IMA e Trivale Adminis-
tração Ltda . Processo de compra nº: 2371036 000074/2019 . objeto: 
Serviço de gerenciamento do abastecimento da frota de veículos, atra-
vés de cartão magnético . valor: r$3 .279 .779,63 . Dotações orçamentá-
rias nº: 2371 .20 .304 .104 .4021 .0001 .3 .3 .90 .39 . 87 .0 .91 .1;2371 .20 .609 .
102 .4035 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .91 .1; 2371 .20 .609 .102 .4250 .0001 .3 .3 .9
0 .39 .87 .0 .91 .1; 2371 .20 .304 .104 .4252 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .91 .1;
2371 .20 .304 .104 .4254 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .91 .1; 2371 .20 .304 .104 .44
20 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .91 .1;2371 .20 .304 .104 .4436 .0001 .3 .3 .90 .39 .8
7 .0 .91 .1;
2371 .20 .304 .055 .4677 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .91 .1;
2371 .20 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .91 .1;2371 .20 .609 .102 .206
0 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .91 .1;
2371 .20 .304 .104 .4021 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;
2371 .20 .609 .102 .4035 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1; 2371 .20 .609 .102 .425
0 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;
2371 .20 .304 .104 .4252 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;
2371 .20 .304 .104 .4254 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;2371 .20 .304 .104 .442
0 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;
2371 .20 .304 .104 .4436 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;
2371 .20 .304 .055 .4677 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;2371 .20 .122 .701 .200
2 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1;
2371 .20 .609 .102 .2060 .0001 .3 .3 .90 .39 .87 .0 .60 .1, vigência: 24 meses, 
a partir da publicação . Assinatura: 13/09/2019 . Signatários: Tha-
les Almeida Pereira Fernandes pelo IMA e vitor Flores de Deus pela 
contratada .

6 cm -13 1272260 - 1

EmPrESA DE ASSiStêNciA tÉcNicA 
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo 

DE miNAS GErAiS - EmAtEr
AvISo DE LICITAÇÃo

Processo EMATEr-MG SEI n .º 3040 .01 .00000297/2019-42 - Processo 
nº 304100200058/2019 através do site www .compras .mg .gov .br - Pre-
gão eletrônico n .º 45/2019 – objeto Contratação serviço de renovação 
da assinatura do KASPErSKY ENDPoINT SECurITY, conforme 
Projeto Básico . recebimento das propostas até 07/10/2019 às 09:29h . 
Sessão pública 07/10/2019 às 09:30h . Informações: e-mail cpl3@ema-
ter .mg .gov .br - Telefone: (31)3349-8142 

- Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019
- Comissão Permanente de Licitação

3 cm -13 1272373 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

AvISo DE LICITAÇÃo
Processo Licitatório Nº 3051002000100/2019

Pregão eletrônico Nº 017/2019
objeto: Armários, Estantes, Mesas, cadeiras e Camas – EPAMIG/
CELP, conforme especificações e condições constantes do Edital. Aber-
tura das propostas e sessão de lances ocorrerão no dia 27/09/2019 com 
início às 09:00h . Edital e anexos encontram-se disponíveis no ende-
reço Av . José Cândido da Silveira, 1647 – Bairro união – Belo Hori-
zonte – MG, gratuitamente através dos sites www .compras .mg .gov .br 
e www .epamig .br . Informações complementares através dos telefones: 
(031)34895042 – 34895010 .

3 cm -13 1272343 - 1

FuNDAÇÃo DE ArtE DE 
ouro PrEto - FAoP

ExTrATo DE CoNTrATo
QuArTo TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo INF- 2815 .00 . 

objeto: Consiste na prestação de serviços de rede IP . Contratado: Com-
panhia de Tecnologia da Informação do Estado de MG - ProDEMGE . 
vigência por 12(doze) meses a partir do dia 11/09/2019 . Dotação orça-
mentária: 2171 .13 .122 .701 .2002 .0001 .0 .60 .1 e2171 .13 .122 .701 .2002 .
0001 .0 .10 .1 . valor global estimado do Contrato: r$ 24 .240,00 (vinte 
e quatro mil e duzentos e quarenta reais) . Sig . Júlia Amélia Mitraud 
vieira (Presidente da FAoP) e Companhia de Tecnologia da Informa-
ção do Estado de MG - ProDEMGE (Prestadora de Serviço) . 

ouro Preto 04 de setembro de 2019 .
3 cm -13 1272319 - 1

ráDio iNcoNFiDêNciA
ExTrATo DE TErMo ADITIvo

4º Termo Aditivo ao Contrato de Compras n° 16/2016 - Partes: ráDIo 
INCoNFIDÊNCIA LTDA . e SoDExo PASS Do BrASIL SErvI-
ÇoS E CoMÉrCIo S/A . objeto: prestação de serviços de implemen-
tação, gerenciamento e administração de vale alimentação e vale refei-
ção, via cartão magnético e/ou cartão eletrônico, com tecnologia de 
chip e respectivas recargas de créditos mensais, prorrogando a cláusula 
oitava do contrato original, passando a vigorar pelo período de 16 de 
setembro de 2016 a 16 de setembro de 2020, totalizando 48 (quarenta 
e oito) meses de prazo global do contrato . Assim, passa a ser termo 
final, a data de 16 de setembro de 2020. Alterar a taxa de adminis-
tração mensal para emissão dos vales refeição/alimentação em cartão 
magnético, em conformidade com a revogação em 13/05/2019, da Por-
taria 1 .287/17, para -2,69 % (dois vírgula sessenta e nove por cento 
negativo), mantendo o texto original da Cláusula Quarta - Do valor, 
item 4 .2 .2 do contrato n . 16/2016 . Data da assinatura 13/09/2019 . valor 
mensal estimado: r$80 .080,00 Assinam: ronan Scoralick Abdo pela 
Rádio Inconfidência Ltda. e Giovana Vieira Alves pela Sodexo Pass do 
Brasil Serviços e Comércio S/A .

5 cm -13 1272443 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo DE CArTA ADITIvA- ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
APQ-00138-17 ; 14/12/2019 ; 13/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-
00148-17 ; 12/12/2019 ; 11/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00158-17 ; 
07/12/2019 ; 06/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00256-17 ; 07/12/2019 ; 
06/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00301-17 ; 09/01/2020 ; 08/01/2021 
; Prorrogação ; APQ-00369-17 ; 28/11/2019 ; 27/11/2020 ; Prorroga-
ção ; APQ-00371-17 ; 02/12/2019 ; 01/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-
00400-17 ; 07/12/2019 ; 06/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00424-17 ; 
14/12/2019 ; 13/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00454-17 ; 02/12/2019 ; 
01/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00469-17 ; 09/02/2020 ; 08/02/2021 
; Prorrogação ; APQ-00475-17 ; 16/12/2019 ; 15/12/2020 ; Prorroga-
ção ; APQ-00539-17 ; 28/11/2019 ; 27/11/2020 ; Prorrogação ; APQ-
00543-17 ; 09/02/2020 ; 08/02/2021 ; Prorrogação ; APQ-00594-17 ; 
16/12/2019 ; 15/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00601-17 ; 12/12/2019 
; 11/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-00657-17 ; 21/12/2019 ; 20/12/2020 
; Prorrogação ; APQ-00718-17 ; 07/12/2019 ; 06/12/2020 ; Prorroga-
ção ; APQ-00763-17 ; 12/12/2019 ; 11/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-
00852-17 ; 09/02/2020 ; 08/02/2021 ; Prorrogação ; APQ-01115-17 ; 
12/12/2019 ; 11/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-01134-17 ; 12/12/2019 ; 
11/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-01469-17 ; 09/02/2020 ; 08/02/2021 
; Prorrogação ; APQ-01821-17 ; 05/12/2019 ; 04/12/2020 ; Prorroga-
ção ; APQ-02060-17 ; 05/12/2019 ; 04/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-
02163-17 ; 12/12/2019 ; 11/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-02166-17 ; 
06/03/2020 ; 05/03/2021 ; Prorrogação ; APQ-02239-17 ; 18/05/2020 ; 
17/05/2021 ; Prorrogação ; APQ-02449-17 ; 06/03/2020 ; 05/03/2021 
; Prorrogação ; APQ-02534-17 ; 09/02/2020 ; 08/02/2021 ; Prorroga-
ção ; APQ-02735-17 ; 21/04/2020 ; 20/04/2021 ; Prorrogação ; APQ-
02908-17 ; 29/11/2019 ; 28/11/2020 ; Prorrogação ; APQ-03034-17 ; 
09/02/2020 ; 08/02/2021 ; Prorrogação ; APQ-03253-17 ; 12/12/2019 
; 11/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-03350-17 ; 09/02/2020 ; 08/02/2021 
; Prorrogação ; APQ-03395-17 ; 10/02/2020 ; 09/02/2021 ; Prorroga-
ção ;

7 cm -13 1272326 - 1

CHAMADA FAPEMIG 04/2019
TrÍPLICE HÉLICE: INTErAÇÃo GovErNo – ICT – EMPrESA
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPE-
MIG, considerando a Lei de Inovação Federal n . 10 .973/04, alterada 
pela Lei Federal n . 13 .243/16, a Lei Mineira de Inovação n . 17 .348/08 
e o Decreto Estadual n . 47 .442/18, atendendo à orientação programá-
tica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e obser-
vando as diretrizes emanadas do Conselho Curador da FAPEMIG, 
torna pública a presente Chamada e convida empresas estabelecidas 
no Estado de Minas Gerais a apresentarem propostas para obtenção de 
subvenção econômica, visando à execução de projetos de desenvolvi-
mento tecnológico e inovação, em conformidade com o que estabelece 
a presente Chamada que se encontra na íntegra, na página da FAPEMIG 
no endereço www .fapemig .br . 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019 . Prof . Dr . Paulo 
Sérgio Lacerda Beirão – Diretor de Ciência, Tecnologia e 

Inovação e Evaldo Ferreira vilela, PhD – Presidente
4 cm -13 1272471 - 1

ExTrATo Do PrIMEIro TErMo ADITIvo Ao CoNvÊNIo 
DE CooPErAÇÃo TÉCNICA Nº 10 .294/2018

Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
- FAPEMIG e a Fundação Ezequiel Dias – FuNED . objeto: prorro-
gação do prazo de vigência do Convênio de Cooperação Técnica N . 
10 .294/2018, bem como a cessão, pela FAPEMIG, da servidora vivian 
Cristiane Teixeira, MASP nº1 .369 .054-0, servidora efetivo pertencente 
à carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia, em favor da FuNED, 
no período compreendido entre 01/01/2019 até 31/12/2019. Para fins 
de regularização funcional, retifica-se a informação referente a moda-
lidadecomônus para a cedenteparacom ônus para a cessionária, desde 
a data de assinatura do convênio original . Ficam convalidados os atos 
praticados entre 01/01/2019 até a data de publicação deste Instrumento . 
Data de assinatura: 02/09/2019 . 

Signatários: Evaldo Ferreira vilela – Presidente da FAPEMIG 
e Mauricio Abreu Santos – Presidente da FuNED .

4 cm -13 1272462 - 1

CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2019
Chamada Pública do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empre-
endimentos Inovadores – Programa Centelha MG
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPE-
MIG), vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico (SEDE), no âmbito do Contrato de Descentralização de recursos 
Destinados à Subvenção Econômica nº 03.18.0162.00 firmado com a 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), torna público o lança-
mento desta Chamada Pública que se encontra na íntegra, na página da 
FAPEMIG no endereço www .fapemig .br e convida os interessados a 
apresentarem propostas de inovação para obtenção de apoio financeiro 
na forma de subvenção econômica, nos termos a seguir estabelecidos .
Esta Chamada Pública reger-se-á pela Lei nº 10 .973 de 2004 (Lei da 
Inovação), pela Lei nº 13 .243 de 2016, regulamentadas pelo Decreto 
nº 9 .283 de 2018, pela Lei Estadual nº 22 .929 de 2018 e pelo Decreto 
Estadual 47 .442 de 2018, no que couber . 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019 . Ass) Paulo Sergio 
Lacerda Beirão – Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação .

4 cm -13 1272473 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE

ExTrATo DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 74/2019 – ProCESSo SEI N° 
1490 .01 .0002384/2019-57 – Partes: IDENE e o MuNICIPIo DE 
MUTUM – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 02 
reservatórios metálicos de água – capacidade de 20 m³ no valor total 
de r$ 38 .024,08 . Assinam em 13/09/2019: Nilson Pereira Borges pelo 
doador e João Batista Marçal Teixeira, pelo donatário .

2 cm -13 1272377 - 1

ExTrATo DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 61/2019 – ProCESSo SEI N° 
1490 .01 .0002764/2019-79 – Partes: IDENE e o MuNICIPIo DE 
POTÉ – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 04 reser-
vatórios metálicos de água – capacidade de 20 m³ no valor total de r$ 
76 .048,16 . Assinam em 13/09/2019: Nilson Pereira Borges pelo doador 
e Gildésio Sampaio de oliveira, pelo donatário .

2 cm -13 1272222 - 1

ExTrATo DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 76/2019 – ProCESSo SEI N° 
1490 .01 .0004654/2019-71 – Partes: IDENE e o MuNICIPIo DE 
SANTA CRUZ DE SALINAS – MG. Doação em caráter definitivo e 
sem encargos de 01 reservatório metálico de água – capacidade de 20 
m³ no valor total de r$ 19 .012,04 . Assinam em 13/09/2019: Nilson 
Pereira Borges pelo doador e Aline Teixeira , pela donatária .

2 cm -13 1272381 - 1

ExTrATo DE DoAÇÃo

Termo de doação eletrônico nº 62/2019 – ProCESSo SEI N° 
1490 .01 .0001821/2019-29 – Partes: IDENE e o MuNICIPIo DE 
ITUETA – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 02 
reservatórios metálicos de água – capacidade de 20 m³ no valor total 
de r$ 38 .024,08 . Assinam em 13/09/2019: Nilson Pereira Borges pelo 
doador e valter Jose Nicoli , pelo donatário .

2 cm -13 1272229 - 1

ExTrATo DE DoAÇÃo

Termo de doação eletrônico nº 75/2019 – ProCESSo SEI N° 
1490 .01 .0004471/2019-65 – Partes: IDENE e o MuNICIPIo DE 
FRANCISCO BADARÓ – MG. Doação em caráter definitivo e sem 
encargos de 02 reservatórios metálicos de água – capacidade de 20 m³ 
no valor total de r$ 38 .024,08 . Assinam em 13/09/2019: Nilson Pereira 
Borges pelo doador e Adelino Pinheiro de Sousa, pelo donatário .

2 cm -13 1272378 - 1

ExTrATo DE DoAÇÃo

Termo de doação eletrônico nº 61/2019 – ProCESSo SEI N° 
1490 .01 .0001894/2019-95 – Partes: IDENE e o MuNICIPIo DE 
BOCAIUVA – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 
04 reservatórios metálicos de água – capacidade de 20 m³ no valor total 
de r$ 76 .048,16 . Assinam em 13/09/2019: Nilson Pereira Borges pelo 
doador e Marisa de Souza Alves, pela donatária .

2 cm -13 1272219 - 1

iNStituto DE mEtroLoGiA E 
QuALiDADE Do EStADo - iPEm

ExTrATo DE TErMo ADITIvo

ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº016/2016, celebrado 
entre o IPEM/MG e a empresa radiovale Empreendimentos Segu-
rança e Telecomunicações Ltda, de prestação de serviços de vigilância 
e Segurança Eletrônica na regional de uberaba/MG . objeto: Prorrogar 
a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses . valor do perí-
odo: r$2 .256,00 . Nova vigência: 15/09/2019 a 14/09/2020 . Data da 
assinatura: 13/09/2019 . Fiscal: Marco Antônio rodovalho .

2 cm -13 1272059 - 1

ExTrATo Do TErMo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA Nº 02/2019
objeto: Este Termo de Cooperação Técnica tem por objeto a cessão da 
servidora Tatiane Cristina Pires Pereira - MASP: 1148389-8, ocupante 
do cargo efetivo de Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade 
do Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais – 
IPEM/MG para prestação de serviços na Advocacia Geral do Estado 
- AGE . Partícipes: Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de 
Minas Gerais e Advocacia Geral do Estado - AGE . recursos Financei-
ros: o ônus do cargo efetivo e encargos sociais será de responsabilidade 
da cessionária . vigência: o prazo de vigência é a partir da data de publi-
cação até 31/12/2019, podendo ser prorrogado . Data de Assinatura: 13 
de setembro de 2019

3 cm -13 1272334 - 1

AGêNciA DE DESENvoLvimENto 
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA 

Do vALE Do AÇo - ArmvA

TErMo ADITIvo DE CoNTrATo

Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 9162482/2017 de Serviço, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) RMVA 
e o(s) fornecedor(es) 16 .636 .540/0001-04 - CoMPANHIA DE TEC-
NoLoGIA DA INForMACAo Do ESTADo DE MINAS GErAIS-
ProDEMGE, Processo nº 2461022 000017/2017, Dispensa de Lici-
tação . objeto: Execução dos serviços de informática para a Agência 
rMvA . Prorrogação a partir de 14/09/2019 até 13/09/2020 . valor total: 
r$ 57 .554,77 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2461 .15 .122 .701 .200
2 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1;2461 .15 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .36 .0 .10 .
1 . Assinatura: 03/09/2019 . Signatários: pela contratada rodrigo Anto-
nio de Paiva; Talita rodrigues Grossi; Ladimir Lourenco Dos Santos 
Freitas pela contratante: João Luiz Teixeira Andrade .

3 cm -13 1272322 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo

Extrato do Contrato nº 9220753/2019 de Serviço, firmado entre o 
ESTADo DE MINAS GErAIS por meio do(a) AGÊNCIA rMvA e 
o(s) fornecedor(es) 12 .566 .752/0001-01 - PEIxoTo E BArBALHo 
LTDA -ME, Processo de compra nº 2461022 000012/2019, Cotação 
Eletrônica . objeto: Contratação de prestação de serviço de outsourcing 
de impressão, com assistência técnica e manutenção corretiva e preven-
tiva, reposição de peças e insumos . valor total: r$ 4 .620,00 . vigência: 
12 meses, de 13/09/2019 a 12/09/2020 . Dotação(oes) orçamentária(s) 
nº: 2461 .15 .127 .056 .4133 .0001 .339039 .31 .1 .10 .1;2461 .15 .122 .701 .2
002 .0001 .339039 .31 .0 .10 .1;2461 .15 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .19 .0 .
10 .12461 .15 .127 .056 .4154 .0001 .339039 .31 .0 .10 .1;2461 .15 .127 .056 .4
133 .0001 .339039 .19 .1 .10 .1;2461 .15 .127 .056 .4154 .0001 .339039 .19 .0 .
10 .1 .Assinatura: 13/09/2019 . Signatários: pela contratada Nilton Ina-
cio Barbalho Junior; renata da Silva vianna Barbalho, pela contratante 
João Luiz Teixeira Andrade .

4 cm -13 1272323 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

LEILÃo ALIENAÇÃo FIDuCIárIA BDMG-019/2019

o BANCo DE DESENvoLvIMENTo DE MINAS GErAIS S .A . 
- BDMG torna público que realizará leilão objetivando a venda de: 
Três Lotes contínuos, em Belo Horizonte/MG, referentes as matriculas 
nº44 .028, nº 15 .173 e nº21 .936 serão leiloados CoNJuNTAMENTE, 
situado à rua Professor Magalhães Drumond, nº 218, 206 e 194 Bairro 
Santo Antônio – Belo Horizonte /MG . Imóvel recebido em razão de ter 
constituído garantia de propriedade fiduciária em contrato inadimplido 
perante o BDMG . Em observância à legislação, o 1º leilão ocorrerá no 
dia 20/09/2019, às 14:00hs . Fica desde já agendada a realização do 2º 
leilão no dia 04/10/2019, às 14:00hs, para o caso de o imóvel não ser 
arrematado no 1º leilão . os interessados poderão participar por meio do 
envio de lances via internet, no site www .patricialeiloeira .com .br, e o 
direito de preferência poderá ser exercido no endereço Av . Geraldina da 
Costa Diniz, nº 305, Colonial, Contagem, MG, Cep . 32 .044-280, obser-
vadas as regras e procedimentos previstos no edital, cuja cópia pode ser 
obtida em www .bdmg .mg .gov .br ou no site citado acima . Informações 
complementares pelo e-mail contato@patricialeiloeira .com .br ou pelo 
telefone Tel: (31) 3243-1107 e (31) 9 9235-2905

4 cm -13 1272455 - 1

 
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 3201909132133180125.


