
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 16 de Julho de 2014 – 53 
 Extrato do Contrato nº 3781/2014 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNIMONTES e o(s) 
fornecedor(es) 05 .745 .742/0001-60 - REZENDE NETO & MOTA 
LTDA - ME, Processo de compra nº 2311021 000059/2014, Pregão ele-
trônico . Objeto: Organização, execução de eventos e atividades corre-
latadas para solenidades de colação de grau da unimontes nos meses 
de julho e dezembro de 2014 . . valor total: R$ 12 .550,00 . vigência: 6 
meses, de 04/07/2014 a 31/12/2014 . Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 
2311 .12 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .99 .0 .10 .1; 2311 .12 .364 .129 .4143 .
0001 .339039 .99 .0 .10 .1; 2311 .12 .244 .129 .4193 .0001 .339039 .99 .0 .10 .
1 . Assinatura: 04/07/2014 . Signatários: pela contratada Gelson Oliva 
Mota, pela contratante Professor Juventino Ruas de Abreu Júnior .

3 cm -15 583896 - 1
 Universidade Estadual

 de Montes Claros
 Reitor: Professor João dos Reis Canela

Atos do Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .

Aviso de Licitação - Pregão Tipo - Eletrônico
Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES, torna 
público aos interessados que abrirá prazo para intenção de manifesta-
ção de recurso, referente ao Pregão, tipo Eletrônico, para aquisição de 
artigos de recreação e desporto para atender demanda da UNIMON-
TES, Pregão Eletrônico 038/2014 – Processo – 2311021-056/2014, 
data da sessão pública 18/07/2014, horário 09h00min . . Quaisquer 
outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3229-8136 
ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: licitacao .unimontes@gmail .com . 
Prof . Juventino Ruas de Abreu Júnior – Pró-Reitor de Planejamento, 
Gestão e Finanças .

4 cm -15 583965 - 1

Secretaria de eStado do meio ambiente 
e do deSenvolvimento SuStentável

 Extrato do Termo de Rescisão Unilateral do Convênio nº 
1371010401912, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por inter-
médio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD, com interveniência da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente – FEAM, e a Universidade Federal de Minas Gerais 
– UFMG, com interveniência da Fundação Christiano Ottoni – FCO, 
cujo objeto é a rescisão unilateral do Convênio . Belo Horizonte, 11de 
julho de 2014 . a)Alceu José Torres Marques; b)Zuleika Stela Chiac-
chio Torquetti

2 cm -15 584166 - 1

inStituto mineiro de GeStão daS áGuaS

 Extrato do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 2241 .01 .01 .06/2009, 
firmado entre o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Consórcio 
Sonel Penchel . O objeto consiste na alteração da cláusula décima - 
vigência Contratual do Prazo de Execução dos Serviços, prorrogando o 
prazo com início em 30/06/2014 e término em 31/07/2015 . Belo Hori-
zonte, 30 de junho de 2014 . a)Marília Carvalho de Melo; b)Marcos 
Penchel Santos
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Secretaria de eStado de 
deSenvolvimento econômico

SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENvOLvIMENTO ECONÔMICO

Extrato do 5º Termo Aditivo ao ConvênioN° 012/2010

Partes:Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, Companhia de Desenvolvi-
mento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG e Município de Divi-
nópolis/MG, com a interveniência da Secretaria de Estado de Transpor-
tes e Obras Públicas–SETOP . Objeto: prorrogação do prazo de vigência 
do convênio até 30 de junho de 2015 e aprovação de novo Plano de 
Trabalho . Data:15 .07 .2014 .Signatários:Rogério Nery de Siqueira 
Silva(SEDE), Marcelo Arruda Nassif e Bruno Silveira Kroeber volpini 
(CODEMIG), vladimir de Faria Azevedo (Município de Divinópolis) e 
Fabrício Torres Sampaio(SETOP) .
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Extrato de Protocolo de IntençõesN° 057/2014

Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico – SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a 
xCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA . Objeto: tem por objetivo viabi-
lizar a expansão, pela xCMG, de sua unidade industrial localizada no 
município de Pouso Alegre, em Minas Gerais, bem como a implantação 
de logística de distribuição, mediante a terceirização de atividades de 
importação, gerenciamento de revendas nacionais para empresa distri-
buidora regional e de revenda local, bem como assistência técnica neste 
ESTADO, destinados a produção e comercialização dos produtos rela-
cionados nos Anexos deste PROTOCOLO Data: 06 .06 .2014 Signatá-
rios: Alberto Pinto Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira Silva 
(SEDE), Leonardo Maurício Colombini Lima (SEF), Monica Neves 
Cordeiro (INDI) e Tian Dong (xCMG) .

Extrato de Protocolo de IntençõesN° 058/2014
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico – SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda – 
SEF, o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI 
e a CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA BRAÇÃO LTDA . . 
Objeto: tem por objetivo viabilizar a construção e operação de 01 (uma) 
CGH – Central de Geração Hidrelétrica, pela CGH BRAÇÂO no muni-
cípio de Itabirito, neste Estado, destinada a produção e comercializa-
ção de energia elétrica . Data: 10 .06 .2014 . Signatários: Alberto Pinto 
Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira Silva (SEDE), Leonardo 
Maurício Colombini Lima (SEF), Monica Neves Cordeiro (INDI) 
Antonio Lopes Moraes Junior e Rodrigo Ferreira Fonseca Pedroso 
(CGH BRAÇÃO)

Extrato de Protocolo de IntençõesN° 059/2014
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico – SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI e 
a DENTAL SORRIA LTDA . Objeto: tem por objetivo a viabilizar a 
implantação pela DENTAL SORRIA, de Centros de Distribuição no 
município de Belo Horizonte, em Minas Gerais, sendo um denominado 
CD GERAL DENTAL SORRIA e outro denominado CD E-COM-
MERCE destinado exclusivamente à comercialização na modalidade 
de comercio eletrônico (e-commerce), de produtos odontológicos rela-
cionados no Anexo único deste PROTOCOLO . Data: 11 .06 .2014 . Sig-
natários: Alberto Pinto Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira 
Silva (SEDE), Leonardo Maurício Colombini Lima (SEF), Monica 
Neves Cordeiro (INDI) e Eduardo Lucas vernaschi da Silva (DENTAL 
SORRIA)

Extrato de Protocolo de IntençõesN° 060/2014
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico – SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a 
PAREDÃO DE MINAS ENERGIA S/A . Objeto: tem por objetivo a 
viabilizar a construção e operação de 01 (uma) PCH – Pequena Central 
Hidrelétrica, pela PAREDÃO DE MINAS nos municípios de Buriti-
zeiro e João Pinheiro, neste Estado, destinada a produção e comerciali-
zação de energia elétrica Data: 11 .06 .2014 . Signatários: Alberto Pinto 
Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira Silva (SEDE), Leonardo 
Maurício Colombini Lima (SEF), Monica Neves Cordeiro (INDI) 
e João José do Carmo Delgado e Ricardo Luiz de Freitas Nogueira 
(PAREDÃO DE MINAS)

Extrato de Protocolo de IntençõesN° 061/2014
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico – SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda – 
SEF, o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI 
e a CIPALAM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAMINADOS S/A . 
Objeto: tem por objetivo a viabilizar a implantação, pela CIPALAM, de 
uma unidade industrial siderúrgica, no município de Santana do Para-
íso, em Minas Gerais, bem como de um Centro de Distribuição, neste 
Estado, destinados respectivamente à produção e comercialização de 
Ferro Quadrado, Barra Chata, Ferro redondo, Cantoneira, Sucata de 
Aço e Tarugos de Aço . Data: 18 .06 .2014 . Signatários: Alberto Pinto 
Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira Silva (SEDE), Leonardo 

Maurício Colombini Lima (SEF), Monica Neves Cordeiro (INDI)Edi-
lar Luciano Alves e Geraldo Eder Drumond Alves (CIPALAM)

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Protocolo de IntençõesN° 069/2013
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico – SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
o Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a 
INDÚSTRIA DE CHAvES GOLD LTDA . Objeto: Constitui objeto do 
presente Primeiro Termo Aditivo: I-Alterar o Preâmbulo para incluir as 
novas razões sociais; II- alterar a Cláusula Primeira, da Seção I – Do 
Objetivo, para inclusão de novos produtos; III- alterar a Cláusula Dez 
da Seção III – Dos Compromissos do Estado . Data: 21 .05 .2014 . Sig-
natários: Alberto Pinto Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira 
Silva (SEDE), Leonardo Maurício Colombini Lima (SEF), Monica 
Neves Cordeiro (INDI) Luiz Paulo Greco, Leopoldo Greco, Luiz Paulo 
Greco (GRUPO GOLD) .

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Protocolo de IntençõesN° 059/2007
Partes: O Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Econômico – SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior- SEC-
TES, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S .A- BDMG, o 
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a 
PIxEL TI Indústria e Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda – MExI-
CHEN PLASTUBOS . Objeto: Constitui objeto do presente Primeiro 
Termo Aditivo: I-Alterar o Preâmbulo; II- alterar a Cláusula Primeira, 
da Seção I – Do Objetivo, III- - alterar a Cláusula Sexta da Subseção I – 
do Tratamento Tributário, da Seção III – Dos Compromissos do Estado . 
Data: 09 .05 .2014 . Signatários: Alberto Pinto Coelho (ESTADO), 
Rogério Nery de Siqueira Silva (SEDE), Leonardo Maurício Colom-
bini Lima (SEF), Nárcio Rodrigues da Silveira (SECTES), Matheus 
Cotta de Carvalho (BDMG), Monica Neves Cordeiro (INDI), Cláudio 
Ernesto Lopes Ribeiro (PIxEL T .)
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banco de deSenvolvimento 
de minaS GeraiS

Primeiro aditivo ao Contrato Nº 3064/2014 . Contratado: INSTI-
TUTO DE DESENvOLvIMENTO GERENCIAL S .A . . CNPJ nº 
05 .485 .279/0001-64 . Objeto: I . Alterar a Cláusula Terceira do contrato, 
nos termos referentes às etapas e prazos das entregas; II . Em decorrên-
cia das alterações supramencionadas, alterar a Cláusula Oitava do con-
trato, referente ao Preço e Condições de Pagamento . Data de assinatura: 
10/02/2014 . Data de assinatura: 03/07/2014 .

EDITAL BDMG-002/2014 – CONCORRÊNCIA – PDTI
JULGAMENTO DE RECURSOS – DESIGNAÇÃO DE NOvA SES-
SÃO PÚBLICA
O BANCO DE DESENvOLvIMENTO DE MINAS GERAIS S .A . – 
BDMG torna público que seu Diretor de Gestão Corporativa, no dia 
147/2014 deu provimento parcial aos recursos apresentado pela PRI-
CEWATERHOUSECOOPERS SERvIÇOS PROFISSIONAIS LTDA ., 
pela ACCENTURE DO BRASIL LTDA . e pela FUNDAÇÃO CPQD 
– CENTRO DE PESQUISA E DESENvOLvIMENTO EM TELE-
COMUNICAÇÕES; negou provimento ao recurso interposto pela 
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA .; e rati-
ficou o resultado obtido do novo cálculo dos índices técnicos, com a 
classificação de todas as licitantes para a fase de análise das propostas 
comerciais . A íntegra da decisão foi encaminhada via e-mail aos lici-
tantes e pode ainda ser consultada nos autos do procedimento licitató-
rio, mediante agendamento pelo e-mail licitacao@bdmg .mg .gov .br ou 
pelo telefone (31) 3219-8219 . Fica estabelecida a data de 18 de julho 
de 2014, às 15h, no edifício sede do BDMG, para a sessão pública onde 
serão abertos os envelopes contendo as propostas comerciais . Informa-
ções: (31) 3219-8219 . 
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comPanhia enerGética do 
eStado de minaS GeraiS

 COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

CNPJ: 17 .155 .730/0001-64

MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇO

 ADENDO
PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 500-H07449 . Objeto: Serviços de 
testes de emissão acústica - inspeção por ensaios não destrutivos atra-
vés das técnicas de ensaio visual, partículas magnéticas, ultrassom e 
emissão acústica para avaliação de integridade estrutural em dispo-
sitivos de elevação isolados ou não, em equipamentos cestas aéreas 
conforme normas ASTM F-914- 03 e ASNT-TC 1A - para as cestas 
aéreas de propriedade da CEMIG . Adendo nº 01/2013 . Objetivo: Alte-
ração da data de realização do pregão . Abertura da sessão publica: dia 
05/08/2014, às 10horas - Envio de proposta através do site www .cemig .
com .br até 09h30min da data de abertura da sessão . Edital disponível 
no site www .cemig .com .br .
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Cemig Distribuição S .A .

CNPJ 06 .981 .180/0001-16 - NIRE 31300020568

 Extrato da ata da 157ª reunião do Conselho de Administração

Data, hora e local: 22-08-2012, às 11 horas, na sede social .

Mesa: Presidente: Dorothea Fonseca Furquim Werneck / Secretária: 
Anamaria Pugedo Frade Barros .

Sumário dos fatos ocorridos: I- A Presidente indagou aos Conselheiros 
presentes se havia conflito de interesse deles com as matérias da pauta 
desta reunião, tendo todos se manifestado negativamente à existência 
de qualquer conflito neste sentido. II- O Conselho aprovou a ata desta 
reunião . III- O Conselho autorizou: a) a abertura do Processo Adminis-
trativo de Licitação, bem como a contratação de serviços de transporte 
de materiais, por trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante 
termos aditivos, no limite de sessenta meses; b) a disponibilização ime-
diata, pela Superintendência de Planejamento e Controle Corporativo, 
no orçamento da Diretoria de Gestão Empresarial, dos recursos do 
Macroprojeto (P1) do Plano de Desenvolvimento da Distribuidora refe-
rentes à CRCA-032/2009; c) a abertura do Processo Administrativo de 
Licitação, bem como a contratação dos serviços de transporte de postes, 
por trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante termos aditi-
vos, no limite de sessenta meses; d) a celebração do Quinto Termo Adi-
tivo a Contrato com MG Setel Serviços em Telecomunicações e Eletri-
cidade Ltda ., referente à prestação dos serviços de leitura de medidores 
de consumo em kWh do Grupo “B”, através de microcoletores de 
dados, no âmbito de atuação citado abaixo, visando prorrogar o prazo 
de vigência até o limite de sessenta meses e alterar o preço total, conva-
lidando os atos praticados desde 08-03-2012, ou seja, a prestação dos 
citados serviços; e) a celebração, intempestiva, do Oitavo Termo Adi-
tivo a Contrato com a Minas Norte Serviços Ltda ., para prorrogação, 
em caráter excepcional, do prazo de sessenta e oito para setenta e dois 
meses, para prestação dos serviços citados abaixo, no âmbito de atua-
ção da Gerência de Gestão e Controle do Faturamento, na Região de 
Paracatu-MG, desde 01-07-2012, bem como alteração do valor global, 
convalidando os atos praticados desde 01-07-2012, ou seja, a prestação 
dos citados serviços; f) a abertura do Processo Administrativo de Lici-
tação, bem como a contratação, em regime de preço unitário, dos servi-
ços de leitura de medidores de energia elétrica de consumo em kWh do 
Grupo “B”, através de microcoletores de dados, nas modalidades con-
vencional e faturamento imediato, no âmbito de atuação da Gerência de 
Gestão e Controle do Faturamento, distribuídas em seis lotes nas 
seguintes regiões: Lote 1 – Barreiro, abrangendo Ibirité, Barreiro-BH, 
Santo Agostinho-BH, Pedro II-BH, Nova Suíça-BH e Campus 
UFMG-BH; Lote 2 – Centro, abrangendo Nova Lima, Rio Acima, 
Raposos, Retiro das Pedras, vila Del Rei-Nova Lima, Condomínio 
Retiro do Chalé, Jardim Castanheira-BH, Belo Horizonte-Centro, Cen-
tro Sul-BH, Santa Efigênia-BH, Santa Efigênia Rede Sub-BH, Savas-
si-BH, Cidade Nova-Projeto Conviver; Lote 3 – Regiões de Janaúba e 
Salinas; Lote 4 – Regiões de Curvelo e Pirapora; Lote 5 – Regiões de 
Caratinga, Santa Rita de Minas, Santa Bárbara do Leste, Piedade de 

Caratinga, Córrego Novo, Bom Jesus do Galho, Entre Folhas, vargem 
Alegre, Dom Cavati, Iapu, São João do Oriente, Tarumirim, Inhapim, 
Imbé de Minas, Bugre, São Sebastião do Anta, São Domingos das 
Dores, Ubaporanga, Ipanema, Mutum, Pocrane, Lajinha, Conceição do 
Ipanema, Chalé, São José do Mantimento, Taparuba, Carangola, Tom-
bos, Divino, Faria Lemos, Espera Feliz, Caparaó, Alto Caparaó, Caiana, 
Fervedouro, São Francisco do Glória e Orizânia; e, Lote 6 – Região de 
Paracatu, por trinta e seis meses, podendo ser prorrogado, mediante ter-
mos aditivos, no limite de sessenta meses; g) a celebração do Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato de Empreitada Parcial a Preço Global e 
Prazo Determinado, com a SELT Engenharia Ltda ., relativo à implanta-
ção do reforço para a região Centro/Mantiqueira – TKSE4, visando à 
alteração do escopo referente a fornecimentos e serviços inicialmente 
não previstos, a preços compatíveis com o preço de mercado e na base 
econômica de novembro/2010, e à alteração do preço global do Con-
trato; e, g) a celebração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de 
Desempenho, entre a Efficientia S.A. e a Cisam Siderurgia Ltda., tendo 
como intervenientes anuentes a Cemig D e a Ciafal Comércio e Indús-
tria de Artefatos de Ferro e Aço Ltda ., estabelecendo que, a partir da 
data da celebração desse Aditivo, as faturas serão emitidas em novo 
valor durante doze meses consecutivos; findo este prazo, o faturamento 
das parcelas retomará o seu valor regular, atualizado conforme os índi-
ces de reajuste previstos no Contrato de Desempenho e nos Aditivos 
posteriores; e, após o pagamento destas doze parcelas, fica facultado às 
partes estabelecer novo acordo, visando ao parcelamento do saldo 
devedor remanescente, por período adicional ao inicialmente pactuado; 
ocorrendo qualquer atraso no pagamento, pela Cisam Siderurgia Ltda ., 
das doze parcelas citadas, o Termo Aditivo ficará sem efeito para todos 
os fins de direito, retomando-se imediatamente o faturamento das par-
celas do Contrato de Desempenho em seu valor regular . Iv- O Conselho 
ratificou: a) a celebração do Termo de Distrato e Outras Avenças, 
visando à rescisão de Contratos, com a Paladar Mineiro Ltda ., devido às 
inadimplências contratuais da Contratada; b) a abertura do Processo 
Administrativo de Dispensa de Licitação, bem como a contratação do 
Serviço Social da Indústria-SESI, segundo colocado do Pregão MS/CS 
500-H01387, para prestação dos serviços de nutrição (refeições, lan-
ches e cafés) nas instalações prediais da Cemig D e Cemig GT na região 
metropolitana de Belo Horizonte-MG, administradas pela Gerência de 
Infraestrutura Administrativa, por doze meses, desde 09-03-2012, 
podendo ser prorrogado, mediante celebração de termos aditivos, no 
limite de quarenta e oito meses; c) a celebração do Primeiro Termo Adi-
tivo a Contrato com a MG Setel Serviços em Telecomunicações e Ele-
tricidade Ltda ., para implantação dos novos procedimentos do Sistema 
de Gestão de Leitura, a prorrogação do prazo de vigência para vinte e 
quatro meses e o reajuste dos preços dos serviços, alterando o valor do 
Contrato; d) a celebração de Termo de Acordo e Reconhecimento de 
Dívida com o Município de Governador valadares-MG, contemplando 
a negociação dos débitos relativos a Contas Contratos; e, e) a celebra-
ção, como interveniente anuente, do Termo de Cessão de Contratos 
entre a Central Hidrelétrica Pai Joaquim S .A ., atualmente denominada 
Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S .A ., e a 
Cemig PCH S .A ., visando transferir à cessionária, em caráter irrevogá-
vel e irretratável, todos os direitos e obrigações decorrentes do Contrato 
de Conexão ao Sistema de Distribuição, do Contrato de Uso do Sistema 
de Distribuição e do Acordo Operacional da PCH Pai Joaquim, bem 
como dos próprios ativos da PCH Pai Joaquim . v- O Conselho rerrati-
ficou: a) a CRCA-088/2007, referente à contratação dos serviços de 
leitura de medidores de consumo em kWh, do Grupo “B”, através de 
microcoletores de dados, no âmbito de atuação da Gerência de Relacio-
namento Comercial e Serviços de São João Del Rei, regiões de São 
João Del Rei e Barbacena, e da Gerência de Relacionamento Comercial 
e Serviços de Conselheiro Lafaiete, região de Conselheiro Lafaiete, 
visando alterar o custo estimado para doze meses e o preço total para 
sessenta meses; e, b) a CRCA-084/2011, visando alterar o valor global 
para a contratação dos serviços de leitura de medidores de consumo, o 
valor total estimado e o prazo de sessenta e oito para setenta e dois 
meses, para contratação dos serviços de leitura de medidores de con-
sumo de kWh, do Grupo “B”, através de microcoletores de dados . Em 
ambos os casos, permanecendo inalterados os demais termos daquelas 
CRCAs . vI- A Presidente, o Diretor Luiz Fernando Rolla e o Superin-
tendente Leonardo George de Magalhães teceram comentários sobre 
assuntos de interesse da Companhia . Presenças: Conselheiros Dorothea 
Fonseca Furquim Werneck, Djalma Bastos de Morais, Antônio Adriano 
Silva, Arcângelo Eustáquio Torres Queiroz, Eduardo Borges de 
Andrade, Francelino Pereira dos Santos, Guy Maria villela Paschoal, 
João Camilo Penna, Maria Estela Kubitschek Lopes, Paulo Roberto 
Reckziegel Guedes, Adriano Magalhães Chaves, José Augusto Gomes 
Campos, Newton Brandão Ferraz Ramos, Paulo Márcio de Oliveira 
Monteiro, Christiano Miguel Moysés, Fernando Henrique Schüffner 
Neto, Franklin Moreira Gonçalves, Lauro Sérgio vasconcelos David, 
Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Paulo Sérgio Machado Ribeiro e 
Tarcísio Augusto Carneiro; Luiz Fernando Rolla, Diretor; Leonardo 
George de Magalhães, Superintendente; e, Anamaria Pugedo Frade 
Barros, Secretária . a .) Anamaria Pugedo Frade Barros . Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº: 5335292, em 
11-07-2014. Protocolo: 14/484.374-9. Marinely de Paula Bomfim-Se-
cretária Geral
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MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇO

 CONTRATO
MS/CS - CT 4570015006 . Partes: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S .A – 
CEMIG D e Siemens Ltda . . Fundamento: Processo de Inexigibilidade 
de Licitação MS/CS 530-E07442 . Objeto: Serviços de serviços de sus-
tentação, desenvolvimento para melhorias e documentação do sistema 
MECE e interfaces para atendimento do Centro de Medição . Prazo: 24 
(vinte e quatro) meses. Valor: R$924.000,00. Ass.: 27/06/2014. Ratifi-
cada em: 10/07/2014 .

AvISO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 530-H07522 . Objeto: serviços de 
Obra do Sistema de Esgotamento Sanitário da vila Residencial de 
Gafanhoto, que constituirá na implantação do sistema de ligações pre-
diais, rede coletora e três estações de tratamentos compactas estrate-
gicamente localizadas . Abertura da sessão publica: dia 31/07/2014, às 
10:00 horas - Envio de proposta através do site www .cemig .com .br até 
09:30 horas da data de abertura da sessão . Edital disponível no site 
www .cemig .com .br .

 ADENDO
PREGÃO ELETRÔNICO - MS/CS 530-H07156 . Objeto: Serviços de 
manutenção do Helicóptero AS350B3 Esquilo, com fornecimento de 
pelas . Adendo nº 02/2014 . Objetivo: alteração do Edital e seus anexos 
e alteração da data de abertura da sessão . Adendo disponível no site 
www .cemig .com .br .

 (*)CEMIG DISTRIBUIÇÃO S .A . - CEMIG D
LIGHT SERvIÇOS DE ELETRICIDADE S .A .

AvISO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO MS/CS 500-H07298 . Objeto: serviços de 
atendimento comercial presencial em Agências de Atendimento e sis-
tema de gerenciamento de fila e monitoramento do Atendimento Pre-
sencial dessas Agências e Postos Cemig Fácil de Atendimento - PCFA, 
abrangendo 774 (setecentos e setenta e quatro) municípios da área de 
concessão da Cemig Distribuição S .A . no Estado de Minas Gerais; 
Agências de Atendimento e sistema de gerenciamento de fila e monito-
ramento do Atendimento Presencial dessas Agências, bem como o sis-
tema de gerenciamento de fila e monitoramento de Agências de Aten-
dimento próprias, abrangendo 31 (trinta e um) municípios da área de 
concessão da Light Serviços de Eletricidade S .A . no Estado do Rio de 
Janeiro . Abertura da sessão publica: dia 28/07/2014, às 10 horas - Envio 
de proposta através do site www .cemig .com .br até as 09h30min da data 
de abertura da sessão . Edital disponível no site www .cemig .com .br .
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MS/MT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL

Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPJ n° 06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-
G07432 - brinde corporativo . Adendo nº 03 - Correção do numero da 
licitação - Abertura da sessão pública 23/07/14, 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 . 
Anderson Fagundes Duarte - Gerente de Suprimento de Material .

CANCELAMENTO DE AvISO DE EDITAL - Aquisição de Material 
- Cemig Distribuição S .A . - CNPJ n° 06 .981 .180/0001-16 - PREGÃO 
ELETRÔNICO - MS/MT-530-K07403, fica totalmente cancelada a 
publicação realizada em 10/07/2014 . Nova publicação com novas datas 
será realizada oportunamente . Belo Horizonte/MG, 15 de Agosto de 
2014 . Anderson Fagundes Duarte – Gerente de Suprimento de Mate-
rial – Cemig .
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MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇO

Concorrência Pública - MS/CS 510-R06792 . Objeto: Impl . do Reforço 
da Transmissão Triângulo
Adendo nº 01 . Objetivo: Alteração da data de entrega de 10/07/2014 
para 28/07/2014 até 18:00 hs . . Adendo disponível no site www .cemig .
com .br .

ADENDO 03
Pregão Eletrônico - MS/CS 510-H07347 . Objeto: serviços de elabora-
ção de projeto hidráulico para alimentação das edificações, SE e casa 
de força da UHE São Simão . Adendo nº 03 . Objetivo: Com o intuito de 
obtermos melhores preços para Administração, entendemos ser neces-
sário o adiamento da data da realização do pregão e do envio de propos-
tas por 04(quatro) dias úteis , para que seja dada uma maior publicidade 
para este processo, possibilitando a ampliação do número de participan-
tes e o aumento da competitividade . torna-se necessário o adiamento 
do referido pregão para o dia 21/07/2014 .Mantendo-se inalterado os 
demais itens . Adendo disponível no site www .cemig .com .br .

 ADENDO
Concorrência Pública - MS/CS 510-R06792 . Objeto: Impl . do Reforço 
da Transmissão Triângulo
Adendo nº 01 . Objetivo: Alteração da data de entrega de 10/07/2014 
para 28/07/2014 até 18:00 hs . . Adendo disponível no site www .cemig .
com .br .

 AvISO
Concorrência Pública - MS/CS 510-R06792 . Objeto: Impl . do Reforço 
da Transmissão Triângulo
Aviso nº 02. Objetivo: Ratificação da data de entrega de 10/07/2014 
para 28/07/2014 até 18:00 hs, novo caminho para acessar as informa-
ções pertinentes a esta licitação e desconsideração da data de entrega 
e abertura de proposta constante na tela do Portal de Compras  . Aviso 
disponível no site no Portal Eletrônico de Compras da CEMIG, por 
meio do endereço eletrônico http://compras .cemig .com .br, no quadro 
licitações clicar “em processamento” .

 ADENDO
Pregão Eletrônico MS/CS 510-H07266 . Objeto: Contratação dos servi-
ços de manutenção das condições de aeronavegabilidade do avião King 
Air C90 GTI, S/N LJ-1940, prefixo PR-CMG, com fornecimento de 
peças . Adendo nº 02/2014 . Objetivo: Informamos a v .Sas ., que a data 
de realização do pregão e do envio das propostas fica adiada SINE DIE. 
Adendo disponível no site www .cemig .com .br .

 ADITIvO
CG/CG - Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A . x Acomar 
Reforma e Refrigeração Ltda . Objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia e reajuste do preço dos serviços ao contrato 4570012941 . Prazo: de 
36 meses, para 48 meses . valor: de: R$ 70 .563,85, para: R$ 99 .192,14 . 
Ass .: 23/06/14 .

 ADITIvO
CG/CG - Partes: Cemig Geração e Transmissão, Sá Carvalho S .A . e 
Horizontes Energia S .A . x água e Terra Planejamento Ambiental Ltda . 
Objeto: Acréscimo de serviço aos contratos 4680004311/4680004312/
4680004313 . valor: de: R$4 .031 .730,63, para: R$4 .043 .730,63 . Ass .: 
12/05/2014 .
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comPanhia de GáS de minaS GeraiS

AvISO DE EDITAL – Esclarecimento 01
Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços - GPR-0032/14 . 
Objeto: Futuras e eventuais aquisições de estações de regulagem de 
pressão . Encontra-se disponível no sítio da Bolsa Brasileira de Merca-
dorias, www .bbmnet .com .br, o Esclarecimento 01 ao edital supramen-
cionado . Permanecem inalteradas as demais condições do edital .

PEDIDOS DE COMPRA
Pedido de Compra nº 4500028505 . Partes Gasmig x Invel Comércio, 
Indústria e Participações Ltda . Fundamento: Pregão Eletrônico GPR-
0043/13 – Ata de Registro de Preços RP-0012/14 . Objeto: Aquisição 
de luva de PEAD . Prazo: 90 dias . valor: R$23 .526,75 . Assinatura: 
10/07/14 .
Pedido de Compra nº 4500028504 . Partes Gasmig x Georg Fischer 
Sistemas de Tubulações Ltda . Fundamento: Pregão Eletrônico GPR-
0043/13 – Ata de Registro de Preços RP-0014/14 . Objeto: Aquisi-
ção de Tê de PEAD . Prazo: 90 dias . valor: R$36 .255,80 . Assinatura: 
10/07/14 .
Mário Henrique Ramos Nogueira - Gerente de Infraestrutura e 
Suprimentos
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ADITIvO CONTRATUAL
Espécie: Quarto Aditivo ao Contrato INDI/DPR/JR/CT007/11, firmado 
em 06/07/2011 com OI MÓVEL S.A., CNPJ 05.423.963/0001-11. 
Número do aditivo: INDI/DPR/JR/AD/012/13 . Objeto: prorrogação do 
prazo de vigência do contrato até 05/09/2014 . Fundamento Legal: art . 
57, inciso II, da Lei 8 .666/93 . Autorização: PRD nº 040/2014 . valor: 
R$22 .289,60 (vinte e dois mil duzentos e oitenta e nove reais e sessenta 
centavos) . Cobertura orçamentária: 422 .405 . Signatários: pelo INDI, 
Monica Neves Cordeiro e Gilberto Moura vale Filho; pela Contratada, 
Perla vanessa S . Pereira e Cláudio Fernando de Almeida e Silva .
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 Extrato Termo Contratual
 I-Partes: Jucemg e Policard Systems e Serviços S/A .; II-Objeto: prest . 
de serv . de implementação, confecção, processamento, administração, 
gerenciamento e intermediação de benefício alimentação aos servido-
res e estagiários da Jucemg; III-vigência: 12 meses a partir da publi-
cação no jornal “Minas Gerais”; Iv-valor: total global estimado é de 
R$ 2 .560 .005,00; v - Dotação: 2251 23 125 245 4220 0001 3390 4602 
(60 .1) 0, 2251 23 122 701 2002 0001 3390 4602 (60 .1) 0 e 225123 
122 701 2001 0001 3390 4602 (60 .1) 0; vI-Foro: Belo Horizonte . Belo 
Horizonte, 14 de Julho de 2014 . (a) José Donaldo Bittencourt Júnior (a) 
Andresa Rocha Crosara .
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AGÊNCIA DE DESENvOLvIMENTO DA REGIÃO METROPOLI-
TANA DE BELO HORIZONTE – Agência RMBH
 Retifica extrato do contrato: Agência RMBH e Consórcio formado 
pelas empresas IDP Ingenieria y Arquitectura Iberia SL e Rocha 
Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda . Onde se lê preço global: 
R$1 .352 .585,40, leia-se R$ 1 .352 .586,40 . Belo Horizonte, 15 de julho 
de 2014 . Saulo Carvalho . Diretor-Geral da Agência RMBH . Publicação 
de 07/01/2014, página 22, coluna 1 
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