
 48 – sexta-feira, 01 de Julho de 2016 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 085/2014, EMG/SEESP e o Muni-
cípio de Bom Despacho . Objeto: Ampliar a meta e prorrogar a vigên-
cia do convênio em questão, que vigorará até 22/06/2017 . Assinatura: 
30/06/2016 . 
  
 4º Termo Aditivo ao Convênio nº 208/2012, EMG/SEESP e o Municí-
pio de Luisburgo . Objeto: Prorrogar a vigência do convênio em ques-
tão, que vigorará até 26/12/2016 . Assinatura: 30/06/2016 . 
  
 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 158/2014, EMG/SEESP e o Muni-
cípio de São Gotardo . Objeto: Ampliar a meta e prorrogar a vigência 
do convênio em questão, que vigorará até 22/06/2017 . Assinatura: 
30/06/2016 . 
  
 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 172/2014, EMG/SEESP e o Município 
de Lambari . Objeto: Ampliar a meta e prorrogar a vigência do convênio 
em questão, que vigorará até 17/01/2017 . Assinatura: 30/06/2016 .  

 7 cm -30 852544 - 1   

 Secretaria de eStado de 
tranSPorteS e obraS PúblicaS

   Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 223/16; Partes: 
SETOP e o Município de Caldas; Objeto: transferência gratuita de 14 
mata burros; valor: R$ 24 .500,00; Assinatura: 28/06/2016; vigência: 
365 dias a partir da publicação .   

 1 cm -30 852231 - 1  
   Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 064/13; Convenentes: 
SETOP e o Município de iraí de Minas; Objeto: prorrogar vigência; 
Assinatura: 30/06/2016 . vigência: 30/12/2016 .  

 1 cm -30 852097 - 1  
   Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 232/16; Partes: 
SETOP e o Município de União de Minas; Objeto: transferência gra-
tuita de 14 mata burros; valor: R$ 24 .500,00; Assinatura: 30/06/2016; 
vigência: 365 dias a partir da publicação . 
  
 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 340/16; Partes: 
SETOP e o Município de Mendes Pimentel; Objeto: transferência gra-
tuita de 02 conjuntos de vigas metálicas de 12 metros de comprimento; 
valor: R$32 .594,68; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 365 dias a par-
tir da publicação . 
  
 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 311/16; Partes: 
SETOP e o Município de Gurinhatã; Objeto: transferência gratuita de 
02 conjuntos de vigas metálicas de 10 metros de comprimento e 01 con-
junto de vigas metálicas de 12 metros; valor: R$32 .049,54; Assinatura: 
30/06/2016; vigência: 365 dias a partir da publicação . 
  
 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 294/16; Partes: 
SETOP e o Município de Dores do Turvo; Objeto: transferência gra-
tuita de 01 conjunto de vigas metálicas de 12 metros de comprimento; 
valor: R$16 .297,34; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 365 dias a par-
tir da publicação . 
  
 Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 119/13; Convenentes: 
SETOP e o Município de Leandro Ferreira; Objeto: prorrogar vigência; 
Assinatura: 30/06/2016 . vigência: 31/12/2016 . 
  

 Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 209/12; Convenentes: 
SETOP e o Município de iturama; Objeto: prorrogar vigência; Assina-
tura: 30/06/2016 . vigência: 24/01/2017 . 
  
 Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 017/14; Convenentes: 
SETOP e o Município de Frutal; Objeto: prorrogar vigência; Assina-
tura: 30/06/2016 . vigência: 28/03/2017 .  

 8 cm -30 852094 - 1  
   Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 193/16; Partes: 
SETOP e o Município de itanhandu; Objeto: transferência gratuita de 
7 mata burros; valor: R$ 12 .250,00; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 
365 dias a partir da publicação . 
  
 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 314/16; Par-
tes: SETOP e o Município de Cajuri; Objeto: transferência gratuita 
de 24 metros de bueiros metálicos de 2,0 metros de diâmetro; valor: 
R$26 .142,48; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 365 dias a partir da 
publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301001225/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de Lima Duarte; Objeto: execução de calçamento em piso 
de concreto intertravado; valor: R$ 101 .466,48; Dotação Orçamentária: 
1301 15 451 026 1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assinatura: 
30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301000991/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de ipaba; Objeto: execução de recapeamento asfáltico em 
CBUQ e sinalização viária; valor: R$ 919 .169,74; Dotação Orçamentá-
ria: 1301 15 451 026 1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assi-
natura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301001226/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de Cipotânea; Objeto: execução de construção de passarela 
de pedestre e substituição do calçamento da ponte existente sobre o Rio 
Espera; valor: R$ 101 .161,03; Dotação Orçamentária: 1301 15 451 026 
1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assinatura: 30/06/2016; 
vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301001224/2016; Convenentes: SETOP e 
o Município de Capinópolis; Objeto: execução de recapeamento em 
CBUQ; valor: R$ 112 .311,46; Dotação Orçamentária: 1301 15 451 026 
1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assinatura: 30/06/2016; 
vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301001187/2016; Convenentes: SETOP e 
o Município de Santos Dumont; Objeto: execução de recapeamento 
asfáltico em CBUQ; valor: R$ 103 .934,93; Dotação Orçamentária: 
1301 15 451 026 1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assi-
natura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301001223/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de Guaranésia; Objeto: execução de pavimentação asfáltica 
em CBUQ; valor: R$ 152 .382,84; Dotação Orçamentária: 1301 15 451 
026 1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assinatura: 30/06/2016; 
vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301000839/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de São João do Manhuaçu; Objeto: execução de encascalha-
mento em estradas vicinais; valor: R$ 114 .399,30; Dotação Orçamen-
tária: 1301 15 451 026 1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assi-
natura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  

 Extrato do Convênio nº 1301000929/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de Guidoval; Objeto: construção de muro em escola muni-
cipal; valor: R$ 115 .158,27; Dotação Orçamentária: 1301 15 451 026 
1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assinatura: 30/06/2016; 
vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001206/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Bom Sucesso, por intermédio da SETOP; Objeto: execu-
ção de obra de infraestrutura urbana com a canalização do Córrego do 
Sonda; valor: R$ 1 .815 .125,05; Dotação Orçamentária Municipal: 02
 .18 .03 .15 .451 .0501 .2142 .3 .3 .90 .39 .00; Assinatura: 30/06/2016; vigên-
cia: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001186/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Lagoa Grande, por intermédio da SETOP; Objeto: exe-
cução de obras de Construção do Centro de Eventos na Orla da Lagoa 
Central; valor: R$ 510 .744,45; Dotação Orçamentária Municipal: 
15 .451 .1501 .1360 .4 .4 .90 .51 .00; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 
dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001188/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Cristiano Otoni, por intermédio da SETOP; Objeto: exe-
cução de pavimentação asfáltica em PMF; valor: R$ 202 .000,00; Dota-
ção Orçamentária Municipal: 0204011545205041033-44905100; Assi-
natura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001214/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Ponte Nova, por intermédio da SETOP; Objeto: execução 
de calçamento em bloquete drenagem profunda; valor: R$ 362 .692,69; 
Dotação Orçamentária Municipal: 02 .12 .01 .04 .122 .0043 .2191-4
 .4 .90 .51 .00; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da 
data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001216/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Candeias, por intermédio da SETOP; Objeto: Construção 
de Novas Covas no Cemitério Parque Renascer; valor: R$ 202 .000,37; 
Dotação Orçamentária Municipal: 02 .08 .01 .15 .451 .0019 .1096 .4 .4 .90 .
51 .00; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de 
publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001227/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Camanducaia, por intermédio da SETOP; Objeto: exe-
cução de pavimentação asfáltica em CBUQ, e rede de drenagem 
pluvial; valor: R$ 221 .371,23; Dotação Orçamentária Municipal: 
02080115451001610434490510684; Assinatura: 30/06/2016; vigên-
cia: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001222/2016; Convenentes: MGi e 
o Município de Delfi m Moreira, por intermédio da SETOP; Objeto: 
execução de calçamento de bloquete; valor: R$ R$ 161 .990,61; Dota-
ção Orçamentária Municipal: 02 .08 .01 .15 .451 .0018 .1070 .4 .4 .90 .51
 .00; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de 
publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001229/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Divino, por intermédio da SETOP; Objeto: execução de 
reforma e ampliação do parque de exposição municipal; valor: R$ R$ 
510 .195,78; Dotação Orçamentária Municipal: 02 .06 .20 .606 .2003 .105
5 .4 .4 .90 .51 .00; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da 
data de publicação .  
  
 Extrato do Convênio nº 1301001224/2016; Convenentes: SETOP e 
o Município de Capinópolis; Objeto: execução de recapeamento em 
CBUQ; valor: R$ 112 .311,46; Dotação Orçamentária: 1301 15 451 026 
1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assinatura: 30/06/2016; 
vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301001235/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de Dona Euzébia; Objeto: execução de pavimentação asfál-
tica em CBUQ; valor: R$ 101 .586,87; Dotação Orçamentária: 1301 
15 451 026 1005 0001 444042 – 01 - iPE 0 fonte 10 .8; Assinatura: 
30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001233/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Cachoeira da Prata, por intermédio da SETOP; Objeto: 
reforma e recuperação de ponte; valor: R$ 701 .950,00; Dotação Orça-
mentária Municipal: 02 .07 .02 .15 .451 .0110 .1011 .4 .4 .90 .51 .00 .1 .17 .00 .
1 .0; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data de 
publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001234/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Senador José Bento, por intermédio da SETOP; Objeto: 
execução de calçamento de bloquete; valor: R$ 161 .990,61; Dota-
ção Orçamentária Municipal: execução de pavimentação asfáltica em 
CBUQ; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data 
de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001239/2016; Convenentes: MGi e o 
Município de Uberaba, por intermédio da SETOP; Objeto: execução 
de recapeamento asfáltico em CBUQ; valor: R$ 313 .032,89; Dota-
ção Orçamentária Municipal: 2420 .15 .451 .071 .118333903999 .3 .10
0-2581; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da data 
de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 5191001249/2016; Convenentes: MGi 
e o Município de Pintópolis, por intermédio da SETOP; Objeto: 
Execução de Obra de infraestrutura Urbana com construção da 
Praça; valor: R$ 155 .430,68; Dotação Orçamentária Municipal: 
05030115 .452 .0031 .316644905100; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 
730 dias, a contar da data de publicação . 
  
 Extrato do Convênio nº 1301001250/2016; Convenentes: SETOP e o 
Município de itaú de Minas; Objeto: execução de pavimentação asfál-
tica em CBUQ, drenagem e esgoto sanitário; valor: R$ 217 .026,39; 
Dotação Orçamentária: 1301 15 451 026 1005 0001 444042 – 01 - iPE 
0 fonte 10 .8; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 730 dias, a contar da 
data de publicação .  

 35 cm -30 852586 - 1  
   Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 241/16; Par-
tes: SETOP e o Município de Pirapetinga; Objeto: transferência gra-
tuita de 02 conjuntos de vigas metálicas de 8 metros de comprimento 
e 01 conjunto de vigas metálicas 12 metros de comprimento; valor: 
R$ 31 .730,16; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 365 dias a partir da 
publicação . 
  
 Extrato do 5º Termo Aditivo ao Convênio nº 730/10; Convenentes: 
SETOP e o Município de João Monlevade; Objeto: prorrogar vigência; 
Assinatura: 30/06/2016 . vigência: 30/12/2016 .    

 3 cm -30 852511 - 1  
   Extrato do Termo de Prorrogação por Ofício ao Convênio nº 047/14; 
Convenentes: SETOP e o Município de Camanducaia; Objeto: adita-
mento de ofício da vigência do convênio; vigência: 29/07/2017; Assi-
natura: 30/06/2016 .  

 1 cm -30 852572 - 1   

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 084/2016; 
Partes: SETOP e o Município de Aiuruoca; Objeto: transferência gra-
tuita de 14 mata-burros; valor: R$ 24 .500,00; Assinatura: 30/06/2016; 
vigência: 365 dias a partir da publicação .

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 331/2016; Par-
tes: SETOP e o Município de Central de Minas; Objeto: transferência 
gratuita de 24 metros de bueiros metálicos de 2,5 metros de diâmetro; 
valor: R$ 41 .418,96; Assinatura: 29/06/2016; vigência: 365 dias a par-
tir da publicação .

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 381/16; Partes: 
SETOP e o Município de Dom viçoso; Objeto: transferência gratuita 
de 18 metros de bueiros metálicos de 1,5 metros de diâmetro; valor: 
R$ 13 .074,66; Assinatura: 30/06/2016; vigência: 365 dias a partir da 
publicação .

30 852594 - 1

 dePartamento de eStradaS de 
rodaGem de minaS GeraiS

    DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DE MiNAS GERAiS – DER/MG – Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializados na MANUTENÇÃO COR-
RETivA iNiCiAL e PREvENTivA e CORRETivA MENSAL, com 
fornecimento de material de consumo, EPi’s, EPC’s, ferramentas, peças, 
componentes e acessórios, dentre outros, por conta da CONTRATADA, 
em elevadores da Sede do DER-MG - PREGÃO: 2301403-0010/2016 
- Processo SiGED: 0009750 2301/2016 - AviSO DE LiCiTAÇÃO - 
O Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna público que reali-
zará LiCiTAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNiCO, conforme 
especifi cações contidas no ANEXO I do Edital. As propostas comerciais 
deverão ser encaminhadas, através do site www .compras .mg .gov .br, no 
período compreendido entre o dia 05/07/2016 até o dia 18/07/2016 às 
09 (nove) horas, horário em que se dará a abertura da sessão pública . O 
Pregão será realizado através do site www .compras .mg .gov .br . O Edital 
poderá ser retirado gratuitamente na sede do DER/MG, sito à Avenida 
dos Andradas, 1 .120, sala 1009, 10 .º andar, no horário das 08:30 às 
11:30h e 13:30 às 18:00 horas e através de download no site www .com-
pras .mg .gov .br, à partir do dia 05 de julho de 2016 . Outras informações 
poderão ser obtidas pelos telefones (31)3235-1810/1809 . 
  
  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DE MiNAS GERAiS – DER/MG – Segundo Termo de Aditamento ao 
Convênio de Delegação nº DER - 30 .026/08, celebrado entre DER/MG 
e o Município de Capelinha, com a interveniência da SETOP . Objeto: 
Prorrogação dos prazos de vigência e execução do convênio origi-
nal . Assinatura: 28/06/2016 . vigência: 31/12/2017 . Processo SiGED: 
00034504-2301/2016 . 
 Quinto Termo de Aditamento ao Convênio de Delegação nº DER - 
30 .062/08, celebrado entre DER/MG e os Municípios de Belo vale 
e Bonfi m, com a interveniência da SETOP. Objeto: Prorrogação dos 
prazos de vigência e execução do convênio original . Assinatura: 
27/06/2016 . vigência: 12/10/2017 . Processo SiGED: 00030027-
2301/2016 . 
 Quarto Termo de Aditamento ao Convênio de Delegação nº DER - 
30 .008/09, celebrado entre DER/MG e o Município de Serro, com a 
interveniência da SETOP . Objeto: Prorrogação dos prazos de vigên-
cia e execução do convênio original . Assinatura: 28/06/2016 . vigência: 
30/08/2017 . Processo SiGED: 00052895-2301/2016 . 
  Convênio nº DER - 30 .008/16, celebrado entre o DER/MG e o Muni-
cípio de Patrocínio, com a interveniência da SETOP . Objeto: delegação 
pelo Município de Patrocínio, ao DER/MG, destinada à administração, 
manutenção e fi scalização de trânsito no trecho compreendido entre o 
entroncamento das rodovias municipais PTC 005 com a PTC 004 (Rod . 
900AMG 1840-02) até a entrada da Penitenciária Dep . Expedito Faria 
de Tavares, totalizando 3,2 quilômetros . Dotação orçamentária: 2301
 .26 .782 .079 .4186 .001 .4490 .51 .1 fontes 25 .1 (DER/MG) Assinatura: 
28/06/2016 . vigência: 30 (trinta) meses a contar da publicação deste 
extrato . Processo SiGED : 30024-2301-2016 . 
  Convênio nº DER - 30 .010/16, celebrado entre o DER/MG e o Muni-
cípio de inhaúma, com a interveniência da SETOP . Objeto: elaboração 
de projeto e implantação de interseção na rodovia MG-238, entre os 
km 47 e 48 . Dotações orçamentárias: 2301 .26 .782 .079 .4186 .001 .449
0 .51 .1 fontes 25 .1 e 51 .1 (DER/MG) e 02 .08 .04 .26 .782 .0037 .1067 .4
 .4 .90 .51 .00 (Município) Assinatura: 24/06/2016 . vigência: 12 (doze) 
meses a contar da publicação deste extrato . Processo SiGED : 57492-
2301-2016 . 
  Convênio nº DER - 30 .011/16, celebrado entre o DER/MG e o Municí-
pio de Felixlândia, com a interveniência da SETOP . Objeto: Delegação 
do Município ao DER/MG, destinada à administração, conservação e 
fi scalização de trânsito do acesso principal ao Município pela Avenida 
Tancredo Neves, com extensão de 3,4 km e acesso secundário ao Muni-
cípio pela Rodovia Municipal José Mauro Gonçalves, com extensão 
de 2 km . Dotação orçamentária: 2301 .26 .782 .079 .4186 .001 .4490 .51 .1 
fontes 25 .1 e 51 .1 (DER/MG) . Assinatura: 30/06/2016 . vigência: 12 
(doze) meses a contar da publicação deste extrato . Processo SiGED : 
66997-2301-2016 . 
  Convênio nº DER - 30 .012/16, celebrado entre o DER/MG e o Muni-
cípio de ibiá, com a interveniência da SETOP . Objeto: Delegação do 
Município ao DER/MG, destinada à administração, conservação e fi s-
calização dos acessos ao trecho que liga o Distrito de Tobati e o entron-
camento da BR-262, totalizando 2,5 km de extensão . Dotação orçamen-
tária: 2301 .26 .782 .079 .4186 .001 .4490 .51 .1 fontes 25 .1 e 51 .1 (DER/
MG) . Assinatura: 30/06/2016 . vigência: 12 (doze) meses a contar da 
publicação deste extrato . Processo SiGED : 66998-2301-2016 . 
  
  DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO 
DE MiNAS GERAiS – DER/MG – Cedente: Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Cessionário: Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais . instrumento: Termo 
de Aditamento PRC-01 ao Termo de Cessão de Uso de Bem imóvel 
PRC-25 .007/14 . Objeto: Em conformidade com expedientes acosta-
dos às fl s. 90/113 e autorização do Diretor Geral do DER/MG, fl . 86, 
do Processo SiPRO nº 17989-2300/2014-6 e SiGED nº 48559-2301-
2016, fi ca incluída na Cláusula Primeira – do Objeto, do Contrato PRC-
25.007/14, uma área não edifi cada de 336,04 m², de propriedade da 25ª 
CRG do DER/MG – UBERABA/MG, situada à Avenida Saudade, nº 
214, Bairro Santa Marta, em Uberaba/MG, sendo o valor total da área 
de R$ 241.948,80, conforme Laudo de Vistoria e Avaliação, fl . 95, do 
Processo citado acima .  

 20 cm -30 852531 - 1   

 dePartamento de obraS PúblicaS 
do eStado de minaS GeraiS

   DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLiCAS DO ESTADO DE 
MiNAS GERAiS 
 DEOP-MG 
 LiCiTAÇÃO Nº CO .002/2016 
  A Comissão Permanente do DEOP-MG torna público o resultado 
da habilitação da licitação nº CO .002/2016, destinada ao Reforço de 
Fundação e Recuperação de Estrutura dos Prédios da Escolas Estadu-
ais indígenas na Aldeia xacriabá – Projeto Casa Escola, no municí-
pio de São João das Missões/MG, considerando inabilitada a Empresa 
RT Ambiental Ltda – EPP, por contrariar os subitens 4 .2 .4 e 4 .2 .6 do 
Edital, e, habilitadas as Empresas: 1) Panda Engenharia e Construção 
Ltda; 2) Petrel Engenharia Ltda; 3) Are Engenharia Ltda; 4) Constru-
tora Sinarco Ltda; 5) HB Engenharia, Construção e incorporação Ltda 
– EPP . Abre-se o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis p/ recurso . CPL/
DEOP-MG .  
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   DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLiCAS 

DO ESTADO DE MiNAS GERAiS 
 DEOP-MG 

 LiCiTAÇÃO Nº CO .002/2016 
  A Comissão Permanente do DEOP-MG torna público o resultado 
da habilitação da licitação nº CO .002/2016, destinada ao Reforço de 
Fundação e Recuperação de Estrutura dos Prédios da Escolas Estadu-
ais indígenas na Aldeia xacriabá – Projeto Casa Escola, no municí-
pio de São João das Missões/MG, considerando inabilitada a Empresa 
RT Ambiental Ltda – EPP, por contrariar os subitens 4 .2 .4 e 4 .2 .6 do 
Edital, e, habilitadas as Empresas: 1) Panda Engenharia e Construção 
Ltda; 2) Petrel Engenharia Ltda; 3) Are Engenharia Ltda; 4) Constru-
tora Sinarco Ltda; 5) HB Engenharia, Construção e incorporação Ltda 
– EPP . Abre-se o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis p/ recurso . CPL/
DEOP-MG .  

 4 cm -30 852000 - 1   

 inStituto de deSenvolvimento do 
norte e nordeSte de minaS GeraiS

   Processo Siged nº 000202924212016 . Decisão: autorizo a doação de 
um trator e uma grade aradora à PREFEiTURA MUNiCiPAL DE 
JAPONvAR-MG, nos termos do inciso i, §1º, art . 18 da Constituição 
Estadual c/c alínea ‘a”, inciso ii, art . 17 da Lei Federal nº 8 .666/93 e 
inciso v, art . 71 do Decreto Estadual nº 45 .242/09, ad referendum do 
Conselho Superior do iDENE, com as cautelas legais . 
  
 Processo Siged nº 000202824212016 . Decisão: autorizo a doação de 
um trator e uma grade aradora à PREFEiTURA MUNiCiPAL DE 
URUCUiA-MG, nos termos do inciso i, §1º, art . 18 da Constituição 
Estadual c/c alínea ‘a”, inciso ii, art . 17 da Lei Federal nº 8 .666/93 e 
inciso v, art . 71 do Decreto Estadual nº 45 .242/09, ad referendum do 
Conselho Superior do iDENE, com as cautelas legais . 
  
 Processo Siged nº 000202724212016 . Decisão: autorizo a doação de 
três motobombas à PREFEiTURA MUNiCiPAL DE BONiTO DE 
MiNAS-MG, nos termos do inciso i, §1º, art . 18 da Constituição Esta-
dual c/c alínea ‘a”, inciso ii, art . 17 da Lei Federal nº 8 .666/93 e inciso 
v, art . 71 do Decreto Estadual nº 45 .242/09, ad referendum do Conse-
lho Superior do iDENE, com as cautelas legais  

 5 cm -30 852556 - 1  
    CONCEDENTE: SEDiNOR/iDENE 
  CONvENENTE:MUNiCÍPiO DE iTAMBACURi 
  CONvÊNiO DE SAÍDA: 2421000149/2015 
  CONvÊNiO DE COOP . TÉC . E FiNAN . nº 2149/2015 

 DECiSÃO 
  Considerando a Carta de Recomendação nº 2420 .0414 .16 da AUDi-
TORiA SECCiONAL, que recomendou tornar sem efeito a publicação 
no Diário do Executivo de 05 de dezembro de 2015 diante da ausência 
de efi cácia, declarar sem efeito os atos posteriores ao referido ato e a 
impossibilidade de dar prosseguimento ao ajuste até o saneamento do 
feito (fl . 497/508); 
  Considerando o Relatório de Avaliação de Efetividade nº 2420 .0852 .16 
que solicitou o atendimento da carta de recomendação citada ou apre-
sentação de justifi cativas; 
  Considerando a manifestação da área técnica consubstanciada no 
MEMO .GAB .PAT 121/2016, que assevera que há divergências instru-
mentárias e que não foi efetivado o ajuste e sugere a anulação do con-
vênio e, se possível, novo pacto; 
  Considerando que não houve repasse fi nanceiro, não houve início das 
obras e o prazo de conclusão do convênio vencerá no próximo mês; 
  Considerando o disposto no art . 64 da Lei Estadual nº 14 .184/02, que 
autoriza a Administração anular seus próprios atos quando eivado de 
vício de legalidade e revoga-los por conveniência e oportunidade; 
 O Secretário de Estado Adjunto da SEDiNOR e o Diretor-Geral do 
IDENE tornam sem efeito a publicação do Diário Ofi cial referente ao 
Convênio, bem como os atos subsequentes e anulam unilateralmente 
o Convênio de Saída nº 2421000149/2015, por ofensa aos princípios 
da Administração Pública inseridos no caput do art . 37 da Constitui-
ção Federal de 1988 e no art . 13 da Constituição do Estado de Minas 
Gerais . 
  Substitua os documentos originais que instruíram o feito por cópia, 
entregando-os ao município proponente . 
  Publique-se . intimem-se . 
  Belo Horizonte, 30 de junho de 2016 . 

  
 RiCARDO AUGUSTO DA COSTA CAMPOS 

  Diretor-Geral do iDENE 
  

 GUSTAvO xAviEiRA FERREiRA 
  Secretário de Estado Adjunto da SEDiNOR  
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    Extrato do Termo de Convênio nº 2421001196/2016 . Partícipes: iNS-
TiTUTO DE DESENvOLviMENTO DO NORTE E NORDESTE DE 
MiNAS GERAiS e o MUNiCiPiO DE iTAMBACURi . Objeto: cons-
trução de uma barragem de regularização no município de itambacuri, 
conforme detalhamento no plano de trabalho . valor do Repasse: R$ 
1 .001 .861,99 . valor da Contrapartida: R$ 0,00 . Dotação Orçamentá-
ria Estadual: 2421 20 608 152 4367 1 4 4 40 41 1 0 71 1 . Assinatura: 
30/06/2016 . vigência: 180 dias .  
  
  Extrato do Termo de Convênio nº 2421001194/2016 . Partícipes: iNS-
TiTUTO DE DESENvOLviMENTO DO NORTE E NORDESTE 
DE MiNAS GERAiS e PREFEiTURA MUNiCiPAL DE DATAS . 
Objeto: obra de reforma e adequação de agroindústria que atenderá 


