
minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quinta-feira, 06 de novembro de 2014 – 37 
de Preços e novo Anexo ii – Planilha de Encargos Sociais . valor: 
R$112 .623,00 (cento e doze mil, seiscentos e vinte e três reais) . Data: 
29 .10 .2014 Signatários: Geovana Lopes de Oliveira (SEDE), Wilson 
Gomes da Silva júnior e Paulo Márcio Claro Pastorin (MGS) .  
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   Extrato de Protocolo de intenções N° 102/2014 
 Partes: Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico – SEDE, Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
instituto de Desenvolvimento integrado de Minas Gerais – iNDi e a 
MULTiLASER iNDUSTRiAL S/A . Objeto: tem por objetivo viabili-
zar a expansão, pela MULTiLASER, das atividades comerciais de sua 
unidade industrial localizada no município de Extrema, no Estado de 
Minas Gerais para importação e comercialização dos produtos listados 
no Anexo do protocolo . Data: 29/09/2014 . Signatários: Alberto Pinto 
Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira Silva (SEDE), Leonardo 
Maurício Colombini Lima (SEF), Monica Neves Cordeiro (iNDi) e 
Renato Feder e Alexandre Ostrowiecki . (MULTiLASER) 
 Extrato de Protocolo de intenções N° 103/2014 
 Partes: Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico – SEDE, Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, 
instituto de Desenvolvimento integrado de Minas Gerais – iNDi e a 
DANONE LTDA . Objeto: tem por objetivo viabilizar a instalação, pela 
DANONE, de estabelecimento industrial no município de Poços de 
Caldas, em Minas Gerais, destinado à produção e comercialização dos 
produtos das categorias “formula infantil”, suplementos e complemen-
tos alimentares, leite em pó enriquecido e cereais, conforme listados 
no Anexo do protocolo . Data: 08/10/2014 . Signatários: Alberto Pinto 
Coelho (ESTADO), Rogério Nery de Siqueira Silva (SEDE), Leonardo 
Maurício Colombini Lima (SEF), Monica Neves Cordeiro (iNDi) e 
Sueli Gomes Sevilha e Estela Maria Fassina Bertrand . (DANONE)  

 6 cm -05 627294 - 1  
    SECRETARiA DE ESTADO DE 

DESENvOLviMENTO ECONôMiCO 
  Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Parceria nº 01/05 
  Partes: O Estado de Minas Gerais, as Secretarias de Estado de Desen-
volvimento Econômico – SEDE, de Planejamento e Gestão - SEPLAG, 
de Fazenda - SEF, de Transportes e Obras Públicas - SETOP, o Depar-
tamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, e a Usina Coruripe Açúcar e álcool – Limeira do Oeste . Objeto: 
Constitui objeto deste Aditivo Contratual alterar os ANExOS ii e iii do 
Contrato de Parceria, visando a redefi nição da divisão dos lotes prevista 
no contrato, de 5km para 2 km de extensão e, no caso das obras de arte 
especiais (pontes), acréscimo no número de lotes, de 1 lote para 2 lotes, 
para cada fase da obra, a saber: infraestrutura, mesoestrutura e supe-
restrutura; bem como a alteração dos documentos a que diz respeito a 
Cláusula i do Contrato original “Documentos integrantes do Contrato” 
passam a conter as alterações previstas nos ANExOS ii e iii do presente 
Termo Aditivo . Data da assinatura: 05 de novembro de 2014 . Signatá-
rios: Governador Alberto Pinto Coelho, e titulares da SECRETARiA 
DE ESTADO DE DESENvOLviMENTO ECONôMiCO – SEDE, 
Rogerio Nery de Siqueira Silva, do DEPARTAMENTO DE ESTRA-
DAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MiNAS GERAiS - DER/
MG, josé Élcio Santos Monteze, e a USiNA CORURiPE AÇÚCAR 
E áLCOOL – LiMEiRA DO OESTE, representada pelos Senhores 
CARLOS HENRiQUE PEREiRA MARQUES, Diretor de Produção, e 
FáBiO YASSUAki TANAkA, Diretor Administrativo .  

 6 cm -05 627377 - 1   

 banco de deSenvolvimento 
de minaS GeraiS

    
  Terceiro aditivo ao Contrato Nº 2745/2011 . Contratada: COOPE-
RATivA DE CRÉDiTO DA REGiÃO DE CARATiNGA LTDA . – 
SiCOOB CREDCOOPER . CNPj nº 19 .449 .602/0001-59 . Objeto i . 
Prorrogar a vigência do contrato acima referido por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 01 .11 .2014, alterando o vencimento do contrato para 
01 .11 .2015; ii . Estimar o valor do contrato, para o período prorrogado, 
em R$70 .000,00 (setenta mil reais) e, consequentemente, o valor global 
da contratação em R$140 .000,00 (cento e quarenta mil reais) . Data de 
assinatura: 31/10/2014 . 
  
 Terceiro aditivo ao Contrato Nº 2747/2011 . Contratada: COOPERA-
TivA DE CRÉDiTO DO vALE DO GORUTUBA LTDA . – SiCOOB 
CREDivAG . CNPj nº 25 .404 .542/0001-50 . Objeto i . Prorrogar a 
vigência do contrato acima referido por mais 12 (doze) meses, a partir 
de 01 .11 .2014, alterando o vencimento do contrato para 01 .11 .2015; 
ii . Estimar o valor do contrato, para o período prorrogado, em 
R$45 .000,00 (quarenta e cinco mil reais) e, consequentemente, o valor 
global da contratação em R$90 .000,00 (noventa mil reais) . Data de 
assinatura: 31/10/2014 . 
  
 Terceiro aditivo ao Contrato Nº 2748/2011 . Contratada: COOPERA-
TivA DE CRÉDiTO DA REGiÃO DE ARAxá LTDA . – SiCOOB 
CREDiARA CNPj nº 66 .398 .496/0001-01 . Objeto i . Prorrogar a 
vigência do contrato acima referido por mais 12 (doze) meses, a partir 
de 01 .11 .2014, alterando o vencimento do contrato para 01 .11 .2015; 
ii . Estimar o valor do contrato, para o período prorrogado, em 
R$70 .000,00 (setenta mil reais) e, consequentemente, o valor global 
da contratação em R$140 .000,00 (cento e quarenta mil reais) . Data de 
assinatura: 31/10/2014 . 
  
 Terceiro aditivo ao Contrato 2934/2013 . Contratada: ALBiNO ADvO-
GADOS ASSOCiADOS . CNPj: 05 .991 .123/0001-55 Objeto: prorro-
gar a vigência do contrato acima referido até o dia 30 .12 .2014, nos 
termos do artigo 57, §1º, inciso i, da Lei Federal nº 8 .666/93 . Data da 
assinatura: 30/10/2014 .  
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 comPanhia de deSenvolvimento 
econômico de minaS GeraiS

    Extratos de Contratos 
 1 . Acordo de Cooperação Técnica nº 3837 – iNDi x CODEMiG x SiS-
TEMA FiEMG x ANGLO AMERiCAN MiNÉRiO DE FERRO BRA-
SiL S .A – Objeto: Desenvolvimento de um parque de fornecedores, 
em município a ser defi nido, na região do Médio Espinhaço, que se 
destinará à instalação de novas indústrias e/ou empresas prestadoras 
de serviços – prazo de 12 meses a partir da assinatura – assinado em 
19/09/2014 . 
 2 . Termo aditivo nº 3459 .5 – Contrato CONSTRUTORA OAS S/A x 
CODEMiG – Objeto: Execução de obras e serviços de engenharia para 
construção do prédio da sala de concertos na Rua Uberaba, 865 – Belo 
Horizonte/MG/Majoração do valor contratual em R$10 .205 .273,81 
e prorrogação do prazo de vigência até 19/03/2015 – assinado em 
28/10/2014 . 
 3 . Termo aditivo nº 3673 .1 – Contrato ENGESOLO ENGENHARiA 
LTDA x CODEMiG – Objeto: Prestação dos serviços de consultoria 
para apoio técnico e acompanhamento da execução das obras de tra-
tamento, recuperação e drenagem de áreas da Cidade Administrativa/
Majoração do valor contratual em R$134 .477,60 e prorrogação do 
prazo de vigência até 31/12/2014 – assinado em 15/09/2014 . 
  

 AviSO DE LiCiTAÇÃO 
 EDiTAL DE LiCiTAÇÃO DE PARTiCiPAÇÃO ExCLUSivA DE 
MiCROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 Pregão presencial n° 28/2014, tipo menor preço, Processo interno nº 
320/14, cujo objeto é a aquisição de tapetes para a Estação da Cultura . 
 Sessão de Pregão: às 10:00 (dez) horas do dia 19 de novembro de 2014, 
na Rua Manaus, 467, Bairro de Santa Efi gênia, CEP 30.150-350, Belo 
Horizonte - MG . 
  Obtenção do edital: no endereço supra das 9 às 12 e de 14 às 17 horas, 
ou pelo site http://www .codemig .com .br/pregao . 

 Belo Horizonte, 04 de novembro de 2014 . 
  COMiSSÃO PERMANENTE DE LiCiTAÇÃO  
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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 
  

  CONTRATO 
  GE/iM-Ct4680004792/510-4680004794/530 . Partes: Cemig Geração 
e Transmissão S .A . e Cemig Distribuição S .A . x Enprol Engenharia 
e Projetos Ltda . Fundamento: Pregão Eletrônico MS/CS 500-H07737 . 
Objeto: Serviços de gerenciamento e fi scalização de obras civis, con-
forme Especifi cação Técnica GE/IM 10063943. Prazo: 36 meses. 
valor: R$2 .905 .637,76 . Ass .: 03/11/2014 . Processo Licitatório homo-
logado em: 03/11/2014 . 

  CONTRATO 
 jC/CG 4680004789/500, 4680004790/510 e 468004791/530 . Partes: 
Companhia Energética de Minas Gerais – CEMiG, Cemig Geração e 
Transmissão S .A . – CEMiG GT e Cemig Distribuição S .A . - CEMiG D 
x LP Peritos Associados . Fundamento: Pregão Eletrônico MS/CS 500-
H07665 . Objeto: Contratação de serviços de Contratação de empresa 
especializada em perícia econômico-fi nanceira e contábil para realizar 
cálculos de contingências jurídicas, cálculos de liquidação em proces-
sos judiciais, arbitrais e administrativos, pareceres técnicos e jurídicos 
sobre cálculos de liquidação e atuar como assistente técnico em pro-
cessos judiciais e arbitrais, de natureza cível, administrativa, tributária 
e regulatória . Prazo: 36 meses . valor: R$ 1 .213 .600,00 (um milhão e 
duzentos e treze mil e seiscentos reais) . Ass .: 05/11/2014 . Homologada 
em: 28/10/2014 .  
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   CEMiG DiSTRiBUiÇÃO S .A . 

 CNPj: 06 .981 .180/0001-16 
  

  RATiFiCAÇÃO CEMiG DiSTRiBUiÇÃO . 
  

  iNExiGiBiLiDADE - (MS/MT-09/2014) 
 Partes: Cemig x ABB LTDA . . MS/MT-x07633 - Fundamento Legal: 
Fundamento Legal: Art . 24 e 25, “caput” da Lei 8 .666/93’ Objeto: Peças 
para Comutadores . Contratado no valor de: R$ 193 .174,94 . Prazo: 
10/11/2015 . Data assinatura: 29/09/2014 . PREGÃO ELETRôNiCO - 
(MS/MT-09/2014) Partes: Cemig x RENATA ADRiANA BARBOSA 
EiRELi . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07351 - Objeto: Pasta de Couro 
- Prazo: 16/11/2015 . valor: R$ 37 .202,50 . Data assinatura: 10/09/2014 
- Homologada em 10/09/2014 . Partes: Cemig x iNDÚSTRiA E 
COMÉRCiO LEAL LTDA . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07485 - 
Objeto: Cobertura Protetora - Prazo: 11/12/2014 . valor: R$ 130 .840,00 . 
Data assinatura: 09/09/2014 - Homologada em 09/09/2014 . Partes: 
Cemig x ASW TECNOL . EM PLáSTiCOS Ltda . . Pregão Eletrônico 
- MS/MT-G07485 - Objeto: Cobertura Protetora - Prazo: 11/12/2014 . 
valor: R$ 53 .245,00 . Data assinatura: 09/09/2014 - Homologada em 
09/09/2014 . Partes: Cemig x ZiLMER iNELTEC CONSTRUCOES 
ELETRiCA . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07504 - Objeto: trans-
formador de corrente - Prazo: 11/11/2015 . valor: R$ 31 .636,00 . Data 
assinatura: 05/09/2014 - Homologada em 05/09/2014 . Partes: Cemig x 
iSOLET iNDÚSTRiA E COMÉRCiO LTDA . . Pregão Eletrônico - MS/
MT-G07504 - Objeto: transformador de corrente - Prazo: 11/11/2015 . 
valor: R$ 769 .395,00 . Data assinatura: 05/09/2014 - Homologada 
em 05/09/2014 . Partes: Cemig x COMTRAFO iND .TRANSF .ELET . 
LTDA . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07565 - Objeto: transformador 
subterrâneo - Prazo: 20/02/2015 . valor: R$ 765 .586,50 . Data assina-
tura: 02/09/2014 - Homologada em 02/09/2014 . Partes: Cemig x ABB 
LTDA . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07565 - Objeto: transformador 
subterrâneo - Prazo: 20/02/2015 . valor: R$ 1 .261 .020,00 . Data assina-
tura: 02/09/2014 - Homologada em 02/09/2014 . Partes: Cemig x FLE-
xFORM iNDÚSTRiA METALÚRGiCA LTDA . Pregão Eletrônico 
- MS/MT-G07572 - Objeto: poltrona giratória espaldar médio c/ apoio - 
Prazo: 17/10/2019 . valor: R$ 329 .503,20 . Data assinatura: 05/09/2014 
- Homologada em 05/09/2014 . Partes: Cemig x ROCkET-TEC SiS-
TEMAS ELETRONiCOS LTD . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07589 
- Objeto: Sistema para Controle de Acesso - Prazo: 13/11/2015 . 
valor: R$ 451 .000,00 . Data assinatura: 11/09/2014 - Homologada em 
11/09/2014 . Partes: Cemig x DiGiTEL S/A iNDÚSTRiA ELETRô-
NiCA . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07594 - Objeto: Multiplexador 
e Modem Óptico - Prazo: 17/11/2015 . valor: R$ 45 .558,49 . Data assi-
natura: 04/09/2014 - Homologada em 04/09/2014 . Partes: Cemig x 
COMERCiAL COMAG LTDA . . . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07596 
- Objeto: diversos materiais eletricos - Prazo: 08/10/2015 . valor: R$ 
24 .818,07 . Data assinatura: 03/09/2014 - Homologada em 03/09/2014 . 
Partes: Cemig x COMERCiAL COMAG LTDA . . . Pregão Eletrônico - 
MS/MT-G07605 - Objeto: Material para decoração de Natal - Prazo: 
26/11/2014 . valor: R$ 138 .900,00 . Data assinatura: 24/09/2014 - 
Homologada em 24/09/2014 . Partes: Cemig x AG CALDAS COM . E 
SERv . LTDA . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07605 - Objeto: Material 
para decoração de Natal - Prazo: 26/11/2014 . valor: R$ 1 .109 .736,00 . 
Data assinatura: 24/09/2014 - Homologada em 24/09/2014 . 
 Partes: Cemig x jGF COM . E SERviÇOS LTDA . Pregão Eletrônico 
- MS/MT-G07609 - Objeto: Chapa de Aço nº 18, 3000x1000x1,25mm 
- Prazo: 20/10/2015 . valor: R$ 64 .106,00 . Data assinatura: 09/09/2014 
- Homologada em 09/09/2014 
 Partes: Cemig x ANRiTSU ELETRONiCA LTDA . Pregão Eletrô-
nico - MS/MT-G07615 - Objeto: analisador espectro portátil - Prazo: 
24/11/2015 . valor: R$ 51 .043,02 . Data assinatura: 16/09/2014 - Homo-
logada em 16/09/2014 
 Partes: Cemig x ELC PRODUTOS SEG . iND . E COM . LTDA . Pregão 
Eletrônico - MS/MT-G07624 - Objeto: Envelope - Prazo: 03/11/2016 . 
valor: R$ 263 .025,00 . Data assinatura: 29/09/2014 - Homologada em 
29/09/2014 
 Partes: Cemig x RiTZ EQUiP . MAN . SiST . ELET . S/A . . Pregão Ele-
trônico - MS/MT-G07628 - Objeto: cobertura protetora e isolante - 
Prazo: 13/11/2015 . valor: R$ 156 .225,00 . Data assinatura: 23/09/2014 
- Homologada em 23/09/2014 
 Partes: Cemig x CASSiA APARECiDA COSTA viANA . Pregão Ele-
trônico - MS/MT-G07631 - Objeto: Dispositivo Abertura em Carga - 
Prazo: 30/10/2015 . valor: R$ 47 .250,00 . Data assinatura: 09/09/2014 
- Homologada em 09/09/2014 
 Partes: Cemig x PLP PROD . LiNHAS PREF . LTDA . . Pregão Eletrô-
nico - MS/MT-G07635 - Objeto: Amortecedor - Prazo: 10/05/2016 . 
valor: R$ 75 .999,00 . Data assinatura: 15/09/2014 - Homologada em 
15/09/2014 
 Partes: Cemig x iSOELECTRiC BRASiL LTDA . . Pregão Eletrônico 
- MS/MT-G07656 - Objeto: isoladores - Prazo: 11/11/2019 . valor: R$ 
33 .478,22 . Data assinatura: 30/09/2014 - Homologada em 30/09/2014 
 Partes: Cemig x iNDUSCABOS COND . ELÉTRiCOS LTDA . Pre-
gão Eletrônico - MS/MT-G07666 - Objeto: Cabo de Cobre - Prazo: 
23/12/2015 . valor: R$ 373 .500,00 . Data assinatura: 29/09/2014 - 
Homologada em 29/09/2014 
  
 PREGÃO ELETRôNiCO PARA SERviÇO - (MS/MT-09/2014) 
 Partes: Cemig x FiGWAL TRANSPORTES iNTERNACiONAiS L . 
Pregão Eletrônico para serviço - MS/MT-H07352 - Objeto: serviço de 
desova e movimentação de container - Prazo: 29/08/2014 . valor: R$ 
14 .770,00 . Data assinatura: 05/09/2014 - Homologada em 05/09/2014 
 Partes: Cemig x FiGWAL TRANSPORTES iNTERNACiONAiS L . 
Pregão Eletrônico para serviço - MS/MT-H07352 - Objeto: serviço de 
desova e movimentação de container - Prazo: 30/09/2014 . valor: R$ 
5 .275,00 . Data assinatura: 05/09/2014 - Homologada em 05/09/2014 
 Partes: Cemig x FiGWAL TRANSPORTES iNTERNACiONAiS L . 
Pregão Eletrônico para serviço - MS/MT-H07587 - Objeto: Serviço de 
desova e movimentação de container - Prazo: 10/10/2014 . valor: R$ 
10 .800,00 . Data assinatura: 24/09/2014 - Homologada em 24/09/2014 
 Partes: Cemig x FiGWAL TRANSPORTES iNTERNACiONAiS L . 
Pregão Eletrônico para serviço - MS/MT-H07587 - Objeto: Serviço de 
desova e movimentação de container - Prazo: 30/12/2014 . valor: R$ 
2 .160,00 . Data assinatura: 24/09/2014 - Homologada em 24/09/2014  
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   CEMiG DiSTRiBUiÇÃO S .A . 

  
 CNPj: 06 .981 .180/0001-16 

  
 MS/CS - AQUiSiÇÃO DE SERviÇO 

  
  ADiTivO 

 SA/CS Cemig Distribuição S .A . x ENPROL Engenharia e Projetos 
Ltda . Objeto: reajuste e acréscimo de serviços ao contrato 4680004625 . 
valor de: R$16 .946 .525,00 para: R$21 .120 .950,69 . Ass .: 29/09/2014 . 
  

 CD/CG Cemig Distribuição S .A . x Proel Engenharia Ltda . Objeto: pror-
rogação, reajuste e decréscimo de serviços ao contrato 4680004472 . 
Prazo de 24 meses para 48 meses . valor de: R$2 .561 .746,75 para: 
R$3 .229 .486,75 . Ass .: 30/09/2014 . 

  RATiFiCAÇÃO DE DiSPENSA 
 CD/CG Processo MS/CS 530-A07562 . Fundamento: Art . 24, x, da Lei 
8 .666/93 - Contratação direta de valdir Fernandes para locação do imó-
vel sito à Av . Dr . joão Bráulio jr ., 300, Lambari/MG . Prazo 60 meses . 
Valor R$150.000,00. Ratifi cada em 03/11/14. 

  ADiTivO 
 RF – Cemig Distribuição S .A . x Norte Card Serviços LTDA . Objeto: 
acréscimo de serviços ao contrato 4570014913 . valor de R$231 .092,04 
para: R$282 .446,19 . Ass .: 05/11/2014 . 
  
 CE – Cemig Distribuição S .A . x Ícone vídeo LTDA . Objeto: prorroga-
ção do prazo de vigência do contrato 4570013264 . Prazo de: 36 meses 
para: 48 meses . valor de R$1 .045 .000,00 para: R$1 .393 .333,24 . Ass .: 
16/10/2014 . 

  REvOGAÇÃO 
 CD/CG - Processo: Pregão Eletrônico - MS/CS 530-H07692 . Objeto: 
serviços de conservação, limpeza, jardinagem, auxiliar de jardina-
gem, auxiliar de carga e descarga, encarregada, manutenção predial, 
portaria e mensageiro, na região polo de Uberaba . Revogado em vista 
das razões expostas no relatório da Pregoeiro e Equipe de Apoio, por 
envolverem interesse público decorrente de fato superveniente e devi-
damente comprovado . Data: 05/11/2014 .  
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   CEMiG DiSTRiBUiÇÃO S .A . 

 CNPj: 06 .981 .180/0001-16 
  

 TERMO ADiTivO AO CONvÊNiO-D312 
 TE: Partes: Cemig Distribuição S .A ., Universidade Federal de Minas 
Gerais com interveniência da Fundação Christiano Ottoni Objeto: 
extensão do prazo de execução do convênio 4020000488 . P&D “D312 
– Desenvolvimento de equipamento cabeça de série para teste e diag-
nóstico básico de transformadores de distribuição de poste com prote-
ção operada, sem desconexão da rede de bt”, em 21(vinte e um) meses . 
Prazo: 51(cinquenta e um) meses a contar de 15/04/2012 . Assinatura: 
13/10/2014  
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   CEMiG DiSTRiBUiÇÃO S .A . 

 CNPj: 06 .981 .180/0001-16 
  

 MS/MT - AQUiSiÇÃO DE MATERiAL 
  

 Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPj n° 06 .981 .180/0001-16 - Nº 
530-G07868 - Estribo, Mastro e Parafuso . Abertura da sessão pública 
21/11/14, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até 
as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, 
no mesmo sítio . Anderson Fagundes Duarte - Gerente de Suprimento 
de Material . 
  
 Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPj n° 06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-
G07818 - Calço para Rodas . Adendo nº 03 - Altera desenho técnico 
e data de abertura - Abertura da sessão pública 21/11/14, 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 . 
  
 Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPj n° 06 .981 .180/0001-16 - Nº 
530-G07826 - Cabos OPGW e Acessórios . Abertura da sessão pública 
27/11/14, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até 
as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, 
no mesmo sítio . Anderson Fagundes Duarte - Gerente de Suprimento 
de Material . 
  
 Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPj n° 06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-
G07855 - Aparelhos de Ar Condicionado . Abertura da sessão pública 
25/11/2014, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, 
até às 7h30min da data de abertura da sessão . Edital disponível, gra-
tuitamente, no mesmo sítio . Anderson Fagundes Duarte - Gerente de 
Suprimento de Material . 
  
 Adendo 03- Altera anexo “ATA DE REGiSTRO DE iNTE-
RESSE”- Aquisição de Material - Cemig Distribuição S .A . - CNPj 
n° 06 .981 .180/0001-16 - PREGÃO ELETRôNiCO - MS/MT-530-
k07748 para aquisição de POSTE, CRUZETA E TORA DE 
MADEiRA, por meio do Sistema de Registro de Preços Permanente 
- SRPP, com registro apenas do interesse em ofertar proposta de mate-
rial de expectativa de demanda, em observância às disposições da Lei 
Estadual 14 .167/02, dos Decretos Estaduais 44 .786/08 e 46 .311/13, e 
subsidiariamente pelas Leis 10 .520/02 e 8 .666/93, com suas alterações 
posteriores, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no edital . Abertura da sessão pública: 05/11/2014, às 9 horas - Envio 
de Carta de manifestação do interesse em ofertar proposta de material 
de expectativa de demanda através do sítio www .cemig .com .br até as 
7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no 
sítio www .cemig .com .br . 
  
 Adendo 04- Alteração de notas do Preâmbulo do Edital, alteração do 
prazo para envio de Carta de manifestação de interesse em ofertar pro-
posta de material de expectativa de demanda e alteração da data de 
realização do Pregão Eletrônico- Aquisição de Material - Cemig Distri-
buição S .A . - CNPj n° 06 .981 .180/0001-16 - PREGÃO ELETRôNiCO 
- MS/MT-530-k07748 para aquisição de POSTE, CRUZETA E TORA 
DE MADEiRA, por meio do Sistema de Registro de Preços Perma-
nente - SRPP, com registro apenas do interesse em ofertar proposta de 
material de expectativa de demanda, em observância às disposições da 
Lei Estadual 14 .167/02, dos Decretos Estaduais 44 .786/08 e 46 .311/13, 
e subsidiariamente pelas Leis 10 .520/02 e 8 .666/93, com suas altera-
ções posteriores, demais normas pertinentes e pelas condições estabe-
lecidas no edital . Abertura da sessão pública: 09/12/2014, às 9 horas 
- Envio de Carta de manifestação do interesse em ofertar proposta de 
material de expectativa de demanda através do sítio www .cemig .com .
br até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuita-
mente, no sítio www .cemig .com .br . 
  
 Adendo 02- Altera anexo “ATA DE REGiSTRO DE iNTERESSE” 
- Aquisição de Material - Cemig Distribuição S .A . - CNPj n° 
06 .981 .180/0001-16 - PREGÃO ELETRôNiCO - MS/MT-530-
k07758 para aquisição de POSTE E CONTRAPOSTE DE CON-
CRETO, por meio do Sistema de Registro de Preços Permanente 
- SRPP, com registro apenas do interesse em ofertar proposta de mate-
rial de expectativa de demanda, em observância às disposições da Lei 
Estadual 14 .167/02, dos Decretos Estaduais 44 .786/08 e 46 .311/13, e 
subsidiariamente pelas Leis 10 .520/02 e 8 .666/93, com suas alterações 
posteriores, demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas 
no edital . Abertura da sessão pública: 07/11/2014, às 9 horas - Envio 
de Carta de manifestação do interesse em ofertar proposta de material 
de expectativa de demanda através do sítio www .cemig .com .br até as 
7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no 
sítio www .cemig .com .br . 
  
 Adendo 03- Alteração de notas do Preâmbulo do Edital, alteração do 
prazo para envio de Carta de manifestação de interesse em ofertar pro-
posta de material de expectativa de demanda e alteração da data de 
realização do Pregão Eletrônico- Aquisição de Material - Cemig Distri-
buição S .A . - CNPj n° 06 .981 .180/0001-16 - PREGÃO ELETRôNiCO 
- MS/MT-530-k07758 para aquisição de POSTE E CONTRAPOSTE 
DE CONCRETO, por meio do Sistema de Registro de Preços Perma-
nente - SRPP, com registro apenas do interesse em ofertar proposta de 
material de expectativa de demanda, em observância às disposições da 
Lei Estadual 14 .167/02, dos Decretos Estaduais 44 .786/08 e 46 .311/13, 
e subsidiariamente pelas Leis 10 .520/02 e 8 .666/93, com suas altera-
ções posteriores, demais normas pertinentes e pelas condições estabe-
lecidas no edital . Abertura da sessão pública: 11/12/2014, às 9 horas 
- Envio de Carta de manifestação do interesse em ofertar proposta de 
material de expectativa de demanda através do sítio www .cemig .com .
br até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuita-
mente, no sítio www .cemig .com .br . 
  
 Adendo 04 – Altera data da sessão pública do pregão - Aquisição de 
Material - PREGÃO ELETRôNiCO - MS/MT-530-k07403, por meio 
do Sistema de Registro de Preços Permanente - SRPP, com registro 
apenas do interesse em ofertar proposta de material de expectativa de 
demanda, em observância às disposições da Lei Estadual 14 .167/02, 
dos Decretos Estaduais 44 .786/08 e 46 .311/13, e subsidiariamente 
pelas Leis 10 .520/02 e 8 .666/93, com suas alterações posteriores, 

demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas no edital . 
Abertura da sessão pública: 07/11/2014, às 9 horas . - Envio de Carta 
de manifestação do interesse em ofertar proposta de material de expec-
tativa de demanda através do sítio www .cemig .com .br até as 7h30 da 
data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no sítio 
www .cemig .com .br .  

 25 cm -05 627329 - 1  
   CEMiG DiSTRiBUiÇÃO S .A . 

  
 CNPj: 06 .981 .180/0001-16 

  
 MS/PG – CADASTRO DE FORNECEDORES 

  
  PROCESSO ADMiNiSTRATivO PUNiTivO 

  
 No uso da competência a mim defi nida no artigo 109, § 4º da Lei 
8 .666/1993 . e à vista das conclusões constantes do Processo Admi-
nistrativo nº 020/2014, reconsidero da penalidade aplicada a empresa 
Ancora Metalurgia e Plastic injection Ltda ., publicada no DOE de 
26/09/2014 . 
  
 Belo Horizonte 04 de novembro de 2014 . 
  
 ivanilson Alencar Maciel 
 Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mer-
cado Fornecedor  

 4 cm -05 627330 - 1  
   CEMiG GERAÇÃO E TRANSMiSSÃO S . A . 

  
 CNPj: 06 .981 .176/0001-58 

  
 MS/CS - AQUiSiÇÃO DE SERviÇO 

  
 AviSO EDiTAL 

 PREGÃO ELETRôNiCO MS/CS 510-H07797 . Objeto: Aquisição de 
novas licenças da ferramenta Mathcad e manutenção/suporte de licen-
ças existentes . Abertura da sessão publica: dia 20/11/2014, às 10 horas 
- Envio de proposta através do site www .cemig .com .br até 9:30 horas 
da data de abertura da sessão . Edital disponível no site www .cemig .
com .br . 

  ADiTivO 
 CG/CG Cemig Geração e Transmissão S .A . x Marotta Couto Serviços 
de Limpeza e Manutenção Ltda . Objeto: prorrogação e reajuste ao con-
trato 4570013221 . valor de: R$533 .405,74 para: R$689 .567,25 . Prazo 
de 36 meses para 48 meses . Ass .: 30/10/2014 . 

  ADiTivO 
 Ti/TC - Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A ., Cemig Distribui-
ção S .A . x Transportar Telecomunicações e Eletricidade Ltda . Objeto: 
acréscimo de serviços e alteração de valor aos contratos 4680004603 
e 4680004604 . valor: de R$1 .007 .888,54 para: R$1 .150 .955,34 . Ass: 
01/10/2014 . 

  ADiTivO 
 CG/CG - Cemig Geração e Transmissão S .A . Objeto: prorrogaççao do 
prazo de vigência do contrato 4570012457 . Prazo de: 48 meses para: 60 
meses .valor de:275 .841,00 para:356 .172,60 . Ass .:31/10/2014 . 

 AviSO EDiTAL 
 PREGÃO ELETRôNiCO MS/CS 510-H07848 . Objeto: Serviços de 
fabricação e instalação de guarda corpo na ponte do distrito de São 
joão do vacaria (Ponte do Colatino), localizada no município de vir-
gem da Lapa - MG . Abertura da sessão pública: dia 18/11/2014 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  

 8 cm -05 627337 - 1  
   CEMiG GERAÇÃO E TRANSMiSSÃO S . A . 

  
 CNPj: 06 .981 .176/0001-58 

  
  RATiFiCAÇÃO (MS/MT-09/2014) 

  
  GERAÇÃO E TRANSMiSSÃO 

  
 PREGÃO ELETRôNiCO - (MS/MT-09/2014) 

  
 Partes: Cemig x COSAN COMB E LUBRiFiCANTES SA . Pregão 
Eletrônico - MS/MT-G07592 - Objeto: óleo mineral turbina - Prazo: 
05/11/2014 . valor: R$ 256 .800,00 . Data assinatura: 04/09/2014 - 
Homologada em 04/09/2014 . Partes: Cemig x ELTEk vALERE SiST . 
E .iND .COM . SA . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07641 - Objeto: 
Fonte de Corrente Contínua - Prazo: 15/03/2016 . valor: R$ 20 .418,35 . 
Data assinatura: 10/09/2014 - Homologada em 10/09/2014 . Par-
tes: Cemig x PETROBRAS DiSTRiBUiDORA S/A . . Pregão Ele-
trônico - MS/MT-G07646 - Objeto: óleo diesel - Prazo: 20/10/2015 . 
valor: R$ 233 .000,00 . Data assinatura: 24/09/2014 - Homologada em 
24/09/2014 . Partes: Cemig x PROMERCADO MAT . ELET . E iLU-
MiN . LTD . Pregão Eletrônico - MS/MT-G07648 - Objeto: Travesseiro, 
Rolo e Absorvente Sintético - Prazo: 27/10/2015 . valor: R$ 7 .100,00 . 
Data assinatura: 23/09/2014 - Homologada em 23/09/2014 . Partes: 
Cemig x OAM MATERiAiS E SERviCOS LTDA - ME . Pregão Ele-
trônico - MS/MT-G07648 - Objeto: Travesseiro, Rolo e Absorvente 
Sintético - Prazo: 27/10/2015 . valor: R$ 10 .000,00 . Data assinatura: 
23/09/2014 - Homologada em 23/09/2014 . Partes: Cemig x HYDRO 
CLEAN iNDUSTRiA E COMERCiO LT . Pregão Eletrônico - MS/
MT-G07648 - Objeto: Travesseiro, Rolo e Absorvente Sintético - 
Prazo: 27/10/2015 . valor: R$ 7 .498,00 . Data assinatura: 23/09/2014 - 
Homologada em 23/09/2014  

 7 cm -05 627335 - 1  
   CEMiG GERAÇÃO E TRANSMiSSÃO S . A . 

  
 CNPj: 06 .981 .176/0001-58 

  
 MS/MT - AQUiSiÇÃO DE MATERiAL 

  
 Pregão Eletrônico internacional - Cemig GT - CNPj n° 
06 .981 .176/0001-58 - Nº 510-i07693 - mastro, suporte, auxiliar . 
Adendo nº 01 - Alteração da data do pregão - Abertura da sessão 
pública 18/11/14, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .
com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital e adendos dis-
poníveis, gratuitamente, no mesmo sítio . Anderson Fagundes Duarte - 
Gerente de Suprimento de Material . 
  
 Pregão Eletrônico - Nº 510-G07864 - Óleo Combustível . Abertura da 
sessão pública 19/11/14, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .
cemig .com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital dis-
ponível, gratuitamente, no mesmo sítio . Anderson Fagundes Duarte - 
Gerente de Suprimento de Material . 
  
 Pregão Eletrônico - Nº 510-G07860 – ONDE CONSTA: Autotransfor-
mador e Peças Sobressalentes . Abertura da sessão pública 14/11/14, 
às 9 horas – PASSA A CONSTAR: Transformador e Autotransforma-
dor de Potência e Peças Sobressalentes . Abertura da sessão pública 
17/11/2014, às 9 horas . TODOS OS DEMAiS TERMOS E CONDi-
ÇÕES DA PUBLiCAÇÃO ORiGiNAL PERMANECEM iNALTERA-
DOS . Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 7h30 da data 
de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . 
Anderson Fagundes Duarte - Gerente de Suprimento de Material .  

 7 cm -05 627336 - 1   

 comPanhia de GáS de minaS GeraiS

    
  

 RESULTADO DE LiCiTAÇÃO 
 Pregão Eletrônico GPR-0007/14 . Objeto: Aquisição de analisador on 
line de ponto de orvalho, com instalação . Resultado da licitação: lici-
tação fracassada . 

 CONTRATOS 
 Contrato nº 4600000211 . Partes Gasmig x Mundo de ideias Promoções 
e Eventos Ltda . Fundamento: Pregão Eletrônico GPR-0020/14 . Objeto: 
Contratação dos serviços de organização de eventos e relações públi-
cas . Prazo: 12 meses . valor: R$356 .500,00 . Assinatura: 31/10/2014 . 


