36 – terça-feira, 07 de Junho de 2016
Estado de Minas Gerais, Presidente Tancredo Neves, Edifício Minas, 7º
andar (salas 06 e 07), rodovia Papa João Paulo II, 4143, Bairro Serra
verde, Belo Horizonte/MG, Concorrência Pública com julgamento pelo
tipo de TÉCNICA E PrEÇO, visando a contratação de empresa para
elaboração do Plano de Mobilidade da região Metropolitana de Belo
Horizonte, com levantamento e análise dos planos e projetos existentes de mobilidade e logística urbana, conforme especificações contidas no Termo de referência do edital, que se encontra disponível para
consulta e download no site http://www .transportes .mg .gov .br ou sua
cópia poderá ser retirada no edifício sede da SETOP, no 7º andar . Para
maiores informações, envie e-mail para subrt@transportes .mg .gov .
br ou tel . nº (31) 3915-8236 . Belo Horizonte, 06 de junho de 2016 .
Murilo de Campos valadares . Secretário de Estado de Transportes e
Obras Públicas .
4 cm -06 841328 - 1

dePartamento de obraS PúblicaS
do eStado de minaS GeraiS
DEPArTAMENTO DE OBrAS PÚBLICAS DO ESTADO DE
MINAS GErAIS – DEOP-MG –rESuMO 045/2016 - Ato assinado
pelo Diretor Geral em:
04/04/2016: PArTES: DEOP-MG e Consórcio Operacional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município de Belo Horizonte - TrANSFáCIL: INSTruMENTO: Termo de Aditamento nº
005 ao Contrato n° 035/2011; OBJETO . Prorrogação da vigência do
contrato por 06 meses, a partir de 05/04/2016 . valor deste aditivo:
r$74 .544,26 . valor global do contrato: r$459 .782,00 . Dotação Orçamentária: nº 2141 . 04 .122 .701 .2002 .0001 .339049-04 - Fonte 60 .1 .
TOrNA SEM EFEITO o resumo 036/2016 publicado no dia
07/05/2016, pág . 44 do Caderno 1 do Diário do Executivo, referente
ao TErMO DE ADITAMENTO N° 009 ao CONTrATO N° 041/2014,
destinado à obra de execução do sistema viário do entorno do Terminal Metropolitano de Integração de transportes – BrT - Justinópolis,
no Município de ribeirão das Neves/MG . Flávio Menicucci . Diretor
Geral .
DEPArTAMENTO DE OBrAS PÚBLICAS DO ESTADO DE
MINAS GErAIS – DEOP-MG –rESuMO 046/2016 - Atos assinados
pelo Diretor Geral em:
04/05/2016: PArTES: DEOP-MG e SENO Engenharia e Consultoria Ltda . - EPP: INSTruMENTO: Termo de Aditamento nº 001 ao
Contrato n° 088/2014; OBJETO . Inclusão da Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas de Minas Gerais – SETOP como Interveniente; retificação do texto da cláusula 2.1: Onde se LÊ “Escola Estadual Ministro raimundo Lins”, LEIA-SE “Escola Estadual Ministro
Edmundo Lins”; e prorrogação no prazo de execução das obras de
21/04/2016 para 19/08/2016, referente à elaboração de projeto executivo de muro de arrimo e drenagem da área da quadra descoberta da
Escola Estadual Ministro Edmundo Lins, no município de Serro/MG .
23/05/2016: PArTES: DEOP-MG e Construtora GOMES PIMENTEL Ltda . INSTruMENTO: Termo de Aditamento nº 010 ao Contrato
n° 167/2013; OBJETO . Adequação na planilha original sem impacto
financeiro, mediante a inclusão de serviços extras, acréscimo e decréscimo de quantitativos à planilha de serviços, referente a reforma e restauração do Centro de Apoio Turístico Tancredo Neves, no município
de Belo Horizonte/MG .
DEPArTAMENTO DE OBrAS PÚBLICAS DO ESTADO DE
MINAS GErAIS – DEOP-MG –rESuMO 047/2016 - Atos assinados
pelo Diretor Geral em:
05/05/2016: PArTES: DEOP-MG e Construtora MArINS Ltda ., com
a interveniência da SETOP . INSTruMENTO: Termo de Aditamento nº
009 ao Contrato n° 041/2014; OBJETO . Dedução no valor contratual
em r$0,96, referente a execução do Sistema viário do entorno do Terminal Metropolitano de Integração de Transportes – BrT – Justinópolis, no Município de ribeirão das Neves/MG .
20/05/2016: PArTES: DEOP-MG e ENGESOLO Engenharia Ltda .,
com a interveniência da SETOP .: INSTruMENTO: Termo de Aditamento nº 002 ao Contrato n° 079/2013; OBJETO . Aditamento no valor
contratual em r$1 .666 .091,33, referente à prestação dos serviços de
Consultoria de Apoio Técnico e Gerencial para a Diretoria de Obras do
DEOP-MG, no Estado de Minas Gerais .
12 cm -06 841360 - 1

trem metroPolitano de
belo horiZonte S/a
POrTArIA METrOMINAS Nº . 001/2016,
DE 03 DE JuNHO DE 2016 .
Dispõe sobre a constituição de gestor do contrato 001/2016 celebrado
pela Trem Metropolitano de Belo Horizonte S .A - METrOMINAS
O DIrETOr PrESIDENTE INTErINO DA EMPrESA TrEM
METrOPOLITANO DE BELO HOrIZONTE S .A, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo Estatuto Social – 3ª Alteração, tendo em
vista o disposto nos artigos 31 e 33 do mesmo, de 20 de outubro de
2016, designa o funcionário que atuará como gestor do contrato a seguir
definido.
Art .1° . Designa a servidora Camila da Cunha Souza do Amaral (Matrícula 752 .989-4) como gestora do Contrato 001/2016, celebrado entre
as empresas TrEM METrOPOLITANO DE BELO HOrIZONTE S .A
e LOCALIZA rENT A CAr S/A, para locação de veículo automotor
para transporte de pessoas e pequenas cargas .
Parágrafo Único: Caberá à gestora do contrato:
I . Dar o aceite técnico aos serviços prestados;
II . Analisar as Faturas/Notas Fiscais emitidas, e competentes documentos referentes, para fins de pagamento da contratada;
III. Notificar a empresa, caso necessário.
Art .2º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .
TrEM METrOPOLITANO DE BELO HOrIZONTE S .A - METrOMINAS, em Belo Horizonte/MG, aos 03 dias de junho do ano de
2016 .
MurILO DE CAMPOS vALADArES
Diretor Presidente Interino
6 cm -06 841405 - 1
Extrato do contrato nº 001/2016 . Partes: Trem Metropolitano de Belo
Horizonte S .A . - METrOMINAS, e Localiza rent a Car S/A . Objeto:
Locação de veículo automotor para transporte de pessoas e pequenas
cargas . valor global: r$29 .808,96 . Assinatura:03/06/2016 . vigência:
32 meses .
1 cm -06 841402 - 1

Secretaria de eStado de direitoS
humanoS, ParticiPação Social e cidadania
ExTrATO do Termo Aditivo ao Convênio 1651001903/2015 . Partes:
EMG/SEDPAC e APAE de Coqueiral/MG, CNPJ 25 .660 .440/0001-04 .
Objeto: Alteração de Plano de Trabalho, para correção de erro material no preenchimento, e prorrogação de vigência até 28/11/2016, sem
modificação de valores ou metas. Dotação orçamentária: sem alteração (1651 .14 .422 .162 .4120 .0001 .44 .50 .42 .01 .0 .10 .8) . Assinatura em
01/06/2016 .
2 cm -06 840999 - 1

diário do exeCutivo

Secretaria de eStado de
deSenvolvimento aGrário
SECrETArIA DE ESTADO DE DESENvOLvIMENTO AGrárIO
- aviso de retificação do edital do Pregão Eletrônico 21/2016, Processo
1641003 .000021/2016 .
Supressão dos itens 5 .1 .1 (Anexo I) e Cláusula Quinta, Parágrafo 2º,
inciso I (anexo Iv), com renumeração e mantendo-se os itens posteriores; Retificação dos itens Proposta Comercial (Anexo II) e item 2.1
(Anexo I): onde se lê “ total (ida e volta) 400” leia-se “total (ida e volta)
365”; item 3 .1 (Anexo Iv):onde se lê “ total (ida e volta) 180” leia-se
“total (ida e volta) 365”. O edital retificado estará disponível na íntegra
no www .compras .mg .gov .br
3 cm -06 841157 - 1
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio Nº 1641000869/2015 . Partes:
SEDA/ Fundação de Apoio ao Desenvolvimento e Ensino de MachadoFadema . Objeto: prorrogar vigência por 365 dias . vigência:
Assinatura 31/05/2016 .
1 cm -06 841412 - 1

advocacia-Geral do eStado
ADvOCACIA-GErAL DO ESTADO
Contrato AGE n .º 1080-52 .07-19 .00-2016-19 .
Modalidade: Pregão Eletrônico para rP n .º 052/2015 – Planejamento
n .º 193/2015, promovido pela PrODEMGE .
Processo de Compra n .º 1081017000017/2016
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a
empresa IT-ONE Tecnologia da Informação LTDA . Objeto: Aquisição,
instalação e garantia e suporte técnico e manutenção por 60 meses, de 5
(cinco) servidores de rede, conforme detalhamentos contidos no edital
de pregão eletrônico n .º 052/2015 e seus anexos . vigência: 06/06/2016
a 05/06/2021 . valor Global: r$318 .671,85 . Dotação Orçamentária:
1081 .03 .122 .701 .2002 . 0001 .44 .90 .52-07 .10 .1 .0
Belo Horizonte, 06/06/2016 .
3 cm -06 841292 - 1
ADvOCACIA-GErAL DO ESTADO
Extrato do Convênio n° 1080-36 .01-06 .00-2016-06 .
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a Faculdade de Sabará/SOECS . Objeto: Concessão de estágio curricular,
obrigatório e não obrigatório, a estudantes regularmente matriculados nos cursos da instituição . Dotações Orçamentárias: 1081 .03 .092 .
711 .4259 .0001 .3390 .36-01 .0 .10 .1 e 1081 .03 .122 .701 .2002 .0001 .339
0 .36-01 .0 .10 .1 . vigência: 03/06/2016 a 02/06/2021 . Belo Horizonte,
03/06/2016 .
2 cm -06 841139 - 1

PolÍcia militar do eStado
de minaS GeraiS
POLÍCIA MILITAr – DIrETOrIA DE FINANÇAS
CONvÊNIO DE COOPErAÇÃO TÉCNICA E OPErACIONAL
Nº 313 .5/2016 . PArTES: PMMG e Município de Elói Mendes/MG .
OBJETO: Estabelecimento de condições de cooperação técnica entre
os partícipes, visando aperfeiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no município de Elói Mendes/MG, por meio da
aquisição, instalação, manutenção e operação do sistema de videomonitoramento . vALOr: r$ 110 .000,00 (cento e dez mil reais), inteiramente custeado pelo município . vIGENCIA: Cinco anos a contar dessa
publicação . ASSINATurA: 03/06/2016 .
3 cm -06 840988 - 1
PMMG – CAA/11 . O Centro de Apoio Administrativo-11 torna público
que relizará dispensa de licitação para alienação de bens inservíveis,
sendo 03 lotes, 01 lote de sucata de mobiliário, 01 lote de sucata de
materiais eletro/eletrônicos e 01 lote de sucata de materiais hospitalares . Os lotes estarão disponíveis para visitação nos dias 20, 21 e 22
de junho de 2016 das 08:00 as 12:00 Hs, no pátio do 10º BPM, localizado a Av . Dep . Plínio ribeiro, 2 .810, B . Jardim Palmeiras em Montes
Claros/MG . A sessão para recebimento de propostas ocorrerá no dia
23/06/2016 às 09:00 horas no mesmo endereço . Maiores informações
pelo fone (38) 3201-0334 .
3 cm -06 841329 - 1
PMMG - CAA-11 x Digital Informática e Tecnologia Ltda - ME; Contrato 9053971/2016; 1º Aditivo; Objeto: Aumento do valor – quantidade; Novo valor do contrato: r$ 56 .200,00 .
1 cm -06 841335 - 1
PMMG- 7º BPM Autorização de uso nº18/2016, celebrado entre a
PMMG e Sd PM Tiago Gomes Santos . Objeto: Autorização de uso do
imóvel situado a rua Capitão Procópio n17, vila Militar, Bom Despacho, vigência 01/06/2016 à 01/06/2021 valor r$172,19 .
PMMG- 7º BPM Autorização de uso nº09/2016, celebrado entre a
PMMG e 2º Sgt PM Clélia Alves Guimarães: Autorização de uso do
imóvel situado a rua rua Gustavo Capanema nº 14, vila Militar, Bom
Despacho, vigência 01/06/2016 à 01/06/2021 valor r$404,14 .
PMMG- 7º BPM Autorização de uso nº14/2016, celebrado entre a
PMMG e a ASPM Cristina Aparecida rodrigues . Objeto: Autorização
de uso do imóvel situado a rua Cap Procópio nº 24, vila Militar, Bom
Despacho, vigência 01/06/2016 à 01/06/2021 valor r$186,42 .
PMMG- 7º BPM rescisão de Autorização de uso nº 11/2016, celebrado entre a PMMG e Maj Pm Elson Geraldo de Andrade . Objeto:
rescisão de Autorização de uso do imóvel situado a rua Gustavo
Capanema nº 11, vila Militar, Bom Despacho .
PMMG- 7º BPM rescisão de Autorização de uso nº 13/2016, celebrado entre a PMMG e o 2º Sgt PM Denes Lander Martins de Castro .
Objeto: rescisão de Autorização de uso do imóvel situado a rua Maj
Barbosa nº 06, vila Militar, Bom Despacho .
PMMG- 7º BPM Segundo Temo Aditivo a Autorização de Autorização de uso, celebrado entre a PMMG e o Cb PM Caio rodrigo Dias
Costa . Objeto: reajuste no valo para: r$ 200,65 . vigência 05/05/2016
a19/02/2020 .
5 cm -06 841109 - 1
PMMG – 3ª rPM/CCA-3/35º BPM x Município de Congonhas do
Norte/MG . Convênio; Objeto: cooperação mutua para aperfeiçoamento
do policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no município . vigência: 23/05/16 a 31/03/2017 .
1 cm -06 841395 - 1
PMMG–CAA/11 .Pregão Eletrônico Nº 1250593 19/2016; Objeto:
Aquisição de materiais limpeza para as unidades apoiadas pelo
CAA-11- Montes Claros MG -Conforme Edital . Propostas: Envio
ao Portal de Compras/MG, entre 14:00 horas de 08/06/2016 até as
08h29min59seg de 20/06/2016 . Site:www .compras .mg .gov .brwww .
compras .mg .gov .br .
2 cm -06 841367 - 1

Minas Gerais - Caderno 1

PMMG–19º BPM . Pregão Eletrônico . Objeto: Aquisição de suprimentos e componentes de informática para o 19º BPM e unidades Apoiadas,
com fornecimento parcelado e controle quantitativo, conforme especificações constantes no Edital. Propostas: envio ao Portal de Compras/
MG, entre 08:30h de 08/06/2016 até às 08:30h de 23/06/2016 . Abertura da sessão: 23/06/2016 às 09:00 horas . www .compras .mg .gov .br e
https:/www .policiamilitar . .mg .gov .br/portal-pm/licitacao .action .
2 cm -06 841366 - 1
PMMG – 10 rPM x Associação do Meio Ambiente regional de Patrocínio . 1ºAditivo ao Comodato 01/2012; Objeto: Prorrogação do prazo
por mais 12 meses a partir de 12/04/2016 . Data: 11abr2016 .
1 cm -06 841074 - 1
PMMG CAA 6 x LFv ANASTáCIO INFOrMáTICA . Contrato SIAD
nº 9055508/2016 . Objeto: Aquisição de cartuchos de toner originais,
para atender demanda do CAA-6 . vigência: até 31/12/2016 a partir da
data da publicação . valor: r$ 5 .800,00 .
1 cm -06 841391 - 1
CSC-PMMG x GAMA LuZ COMÉrCIO DE MATErIAIS ELET .
LTDA-EEP . Contrato 09/2016 Compras 9 .055 .386/2016 . Objeto: Aquisição de Material Elétrico para atender demanda da PMMG . valor r$
27 .699,45 .
1 cm -06 841369 - 1
PMMG – 44º BPM x OrGANIZAÇÃO FErrEIrA & SOuTO
LTDA . Objeto: Acréscimo de valor ao item gasolina, Contrato Nº
9052359, processo 03/16 Preg . Eletrônico .
1 cm -06 841283 - 1
rESuMO DE CONTrATO 18ª rPM – 12º BPM
Partes – PMMG-12º BPM x COOPErATIvA AGrOPECuArIA
DE CASSIA LTDA; Contrato 9055559/2016 – Processo:1251411007/2016; Objeto: Fornecimento de combustível para veículos automotores da 246ª Cia PM . vigência: 03/06/2016 a 31/12/2016 . valor:
r$50 .344,90
2 cm -06 840818 - 1
PMMG - Btl rpAer x Mapfre Seguros Gerais S/A . Contrato 9055608
- 18/2016; Objeto: Seguro do ramo aeronáutico (casco e reta) para a
aeronave prefixo PT-COB. Valor: R$ 32.000,00. Vigência: 07/06/2016
a 07/06/2017 .
1 cm -06 841060 - 1
PMMG - Btl rpAer – Pregão eletrônico 010/2016 (Processo de compra 04/2016 – unidade de Compra 1371280), cujo objeto é contratação de empresa para ministrar curso na área da manutenção das aeronaves AS350 Esquilo (célula) para mecânicos operacionais de voo do
Btl rpAer . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 09h de
08/06/2016 até 09h15min de 17/06/2016 . A abertura da sessão será às
09h30min do dia 17/06/2016 . Sítio: www .compras .mg .gov .br .
2 cm -06 840976 - 1
PMMG-CTPM/AM x Amaro Santigo Ltda 2º Termo Aditivo Objeto:
Alteração de vigencia: 30 dias a partir de 17maio de 2016 .
1 cm -06 840867 - 1
PMMG - 19º BPM x Pimenta Máquinas e Suprimentos Ltda – EPP .
Contrato nº 9055502/2016 . Objeto: locação de 05 (cinco) máquinas
reprográficas digitais, novas, de primeira locação, sem fornecimento
de papel, para o 19º BPM, 15ª rPM, 24ª CIA PM IND, Colégio Tiradentes e NAIS com franquia mensal de 42 .500 (quarenta e dois mil e
quinhentos) cópias . vigência: 01/06/2016 a 31/05/2017 . valor global:
r$ 46 .410,00 .
2 cm -06 840907 - 1
PMMG – Btl rOTAM – Aviso de alteração da data de abertura de Pregão Eletrônico - O Ordenador de Despesas torna pública a alteração
da data de abertura do PE 01/2016, de 09h30min do dia 15/06/2016,
para as 09h30min do dia 17/06/2016, em sessão pública, através do
site www .compras .mg .gov .br - Contratação de empresa especializada
para prestação contínua de serviços de jardinagem, conservação e limpeza predial, a serem executados no BTL rOTAM . A íntegra do Edital
e outras informações poderão ser obtidas no Tel .: (031) 2123- 1711 /
1712 ou btlrotam-p4@pmmg .mg .gov .br ou no site www .policiamilitar .
mg .gov .br/portal-pm/portal-pm/licitacao .action .
3 cm -06 841194 - 1
PMMG – Ajudância Geral x Fazenda de Lazer Canto da Siriema
Ltda . 1º T .A ao Contrato nº01/2016-AjG . Objeto: acréscimo valor de
r$57 .620,16, dentro do limite de 25%, Seminário sobre Meio Ambiente
e Trânsito (Ix ECOMAT), conforme edital e proposta vencedora .
1 cm -06 840926 - 1

PolÍcia civil do eStado de minaS GeraiS
POLÍCIA CIvIL DO ESTADO DE MINAS GErAIS
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças .
Aviso de Licitação
O Diretor de Aquisições, Contratos e Convênios /SPGF/Polícia Civil,
torna público para conhecimento dos interessados, que será(ão)
realizado(s) processo(s) licitatório(s), na modalidade de Pregão Eletrônico, no(s) dia(s) e horário(s) abaixo discriminado(s) . A íntegra do
edital poderá ser obtida através de solicitação por escrito à Diretoria de
Aquisições (DA), situada no Prédio Minas da Cidade Administrativa,
na rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n- Bairro Serra verde/4º andar
– Belo Horizonte/MG, na Delegacia regional, ou pela internet, através
do site www .compras .mg .gov .br . Para acesso ao sistema eletrônico, os
interessados deverão credenciar-se pelo mesmo site . Maiores informações através dos telefones: (31)3915-7103 (31)3915-7132 (31)39157133 (31)3915-7105 (31)3915-7234 .
Data da Sessão
Processo
Objeto
de Pregão
Contratação de fornecedor de combustível automotivo (Óleo Diesel S10)
21/06/2016
119/2016 para abastecer as viaturas alocadas nas
às
unidades Policiais do Município de
09:00
varginha/MG .
Contratação de fornecedor de combustível automotivo (Gasolina Comum)
21/06/2016
105/2016 para abastecer as viaturas alocadas nas
às
unidades Policiais do Município de
09:00
Manga/MG .
Contratação de fornecedor de combustível automotivo (Gasolina Comum) para
21/06/2016
116/2016 abastecer as viaturas alocadas nas uniàs
dades Policiais do Município de Carmo
14:00
do Paranaíba/MG .

Contratação de fornecedor de combustíveis automotivos (Gasolina Comum,
Hidratado e Óleo Diesel S10)
112/2016 álcool
para abastecer as viaturas alocadas nas
unidades Policiais do Município de
Almenara/MG .
Contratação de fornecedor de combustível automotivo (Óleo Diesel S10) para
117/2016 abastecer as viaturas alocadas nas unidades Policiais do Município de Teófilo
Otoni/MG .
Contratação de empresa especializada
no fornecimento de refeições para os
custodiados condenados e/ou aguar118/2016 dando julgamento nas Cadeias Públicas
de Matias Barbosa, Candeias e Tombos – MG, sob a responsabilidade da
PCMG .

22/06/2016
às
09:00
22/06/2016
às
14:00

23/06/2016
às
09:00

Belo Horizonte, 03 de Junho de 2016 .
Weslei r . Oliveira
Diretor de Aquisições,
Contratos e Convênios
Termo de adesão nº 523 ao Convênio 030/2012
O município de Consolação, adere ao convênio de nº 030/2012, para
delegação mútua das competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro, na condição de Município não integrado ao SNT, que não
autua, não aplica nem arrecada penalidades .
Termo de adesão nº 524 ao Convênio 030/2012
O município de Monsenhor Paulo, adere ao convênio de nº 030/2012,
para delegação mútua das competências estabelecidas no Código de
Trânsito Brasileiro, na condição de Município não integrado ao SNT,
que não autua, não aplica nem arrecada penalidades .
Termo de adesão nº 525 ao Convênio 030/2012
O município de Mesquita, adere ao convênio de nº 030/2012, para delegação mútua das competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro, na condição de Município não integrado ao SNT, que não
autua, não aplica nem arrecada penalidades .
Termo de adesão nº 526 ao Convênio 030/2012
O município de Braúnas, adere ao convênio de nº 030/2012, para delegação mútua das competências estabelecidas no Código de Trânsito
Brasileiro, na condição de Município não integrado ao SNT, que não
autua, não aplica nem arrecada penalidades .
Extrato do I Termo Aditivo
Contrato: 9043160/2015
Processo: 1511189-224/2015
Partes: EMG/Polícia Civil e a Empresa rede HG Combustíveis LTDA,
CNPJ 13 .569 .064/0017-17 . Cláus . Primeira: Tem por objeto o reequilíbrio econômico-financeiro da aquisição da Gasolina Comum, atualizando o preço, passando de r$3,46 (três reais e quarenta e seis centavos) para r$3,56 (três reais e cinquenta e seis centavos), destinado
ao abastecimento das viaturas alocadas na Delegacia em Itaobim/MG .
Claus . Segunda: Ficam mantidas inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original . Assinatura: 23/05/2016 . Signatários: Dra .
Maria Aparecida Motta Martins (P/Contratante) e Fernando Gomes
Henriques (P/ Contratada) .
Departamento de Trânsito
Aviso de Licitação
A Diretora do Detran/MG, torna público para conhecimento dos interessados que será realizado processo licitatório, na modalidade Pregão
Eletrônico, para aquisição de material e/ou prestação de serviço, no dia
e horário abaixo discriminados . Os Editais poderão ser obtidos pela
Internet, no site: www .compras .mg .gov .br . Maiores informações através dos telefone: (31) 3236-3551, a saber:
Processo
Objeto
Data da sessão
Aquisição de material de informá- 21/06/2016
tica,
conforme
especifi
cações
constan416/2015 tes no Edital e seu Anexo I - Termo de
às
09:00 h
referência .
Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo site www .compras .mg .gov .br, opção “Cadastro De Fornecedores”, conforme instruções nele contidas .
Belo Horizonte, 01 de junho de 2016 .
Dra . rafaela GigliottiDelegada Geral de Polícia
Diretora do DETrAN/MG
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Gabinete militar do Governador
resumo do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014 celebrado entre o Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar do
Governador e a empresa Claro Comércio, representações e Manutenção Aeronáutica Ltda . Objeto: a prorrogação da vigência do instrumento original, por mais 12 (doze) meses, a partir de 27 de maio de
2016, bem como o reajuste do valor contratual pelo IPCA acumulado
nos últimos 12 (doze) meses, na razão de 9,28% (nove vírgula vinte
e oito por cento) . O valor global do presente contrato passa a ser de
r$ 872 .269,96 (oitocentos e setenta e dois mil duzentos e sessenta e
nove reais e noventa e seis centavos) . Assinatura: 24/05/2016 . Todas
as demais cláusulas do contrato original não modificada pelo presente
Termo Aditivo permanecem inalteradas e em vigor . Signatários: Cel .
PM Herbert Figueiró de Lourdes e Cláudio Jorge da Silva .
resumo do contrato nº 04/2016 celebrado entre o Estado de Minas
Gerais, através do Gabinete Militar do Governador e a empresa Ademir
vieira de Araújo - ME . Objeto: a prestação de serviços de locação de
sistema de CFTv (Circuito Fechado de Tv), contendo 20 (vinte) câmeras com tecnologia IP, Infrared, 01 (um) gravador Nvr de 32 canais,
02 (dois) monitores de LED de no mínimo 23”, 01 (um) nobreak e
todos os softwares originais necessários para o funcionamento do sistema que será instalado na Diretoria de Transportes Aéreos (DTA) do
Gabinete Militar do Governador . O valor global do presente contrato
é de até r$63 .990,00 (sessenta e três mil novecentos e noventa reais) .
Dotação Orçamentária: 1071 .06 .091 .033 .2021 .0001 .3390 .39 .19 .0 .10 .
1 . vigência: 30 (trinta) meses, a partir da sua assinatura em 30/05/2016 .
Signatários: Cel . PM Helbert Figueiró de Lourdes e Ademir vieira de
Araújo .
resumo ao contrato nº 05/2016 celebrado entre o Estado de Minas
Gerais, através do Gabinete Militar do Governador e a Empresa Líder
Signature S/A . Objeto: contratação de serviços de inspeção e manutenção, com aplicação de peças/componentes, para a aeronave LEArJET
35A, prefixo PT-LGW do Gabinete Militar do Governador. O valor global do presente contrato é de r$ 1 .450 .800,00 (um milhão quatrocentos e cinqüenta mil e oitocentos reais) . Dotações Orçamentárias: 1071
 .06 .091 .033 .2021 .0001 .3390 .39 .35 .0 .10 .1 . vigência: 12 (doze) meses,
a partir da sua assinatura em 31/05/2016 . Signatários: Cel PM Helbert
Figueiró de Lourdes e Eduardo de Pereira vaz .
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