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de Souza Lopes; Jonatha Burjaily flora; Ricardo Guimaraes Sobreira; 
Valdeck de Lana Moreira; Weberth Fialho de Castro.

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Presta-
ção de Serviços de Motorista, a contar das datas abaixo relacionadas, 
com fundamento na Cláusula Décima. SAMUEL MARCELINO DE 
oLIVEIRA JÚNIoR – Assessor Chefe da Subsecretaria de Administra-
ção Prisional, Contratados(as): Elcio Gomes Viana: 21/03/11; Glaucio 
Antonio de Almeida: 10/03/11 .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Medico Clinico Geral, a contar de 11 de março de 2011, 
com fundamento na Cláusula Décima. SAMUEL MARCELINO DE 
oLIVEIRA JÚNIoR – Assessor Chefe da Subsecretaria de Adminis-
tração Prisional, Contratado(a): Juliano Machado Ramos .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Presta-
ção de Serviços de Auxiliar Administrativo, a contar das datas abaixo 
relacionadas, com fundamento na Cláusula Décima. SAMUEL MAR-
CELINo dE oLIVEIRA JÚNIoR – Assessor Chefe da Subsecreta-
ria de Administração Prisional, Contratados(as): Cecilia Maria Lacorte 
Travassos: 01/04/11; Cezira de Carvalho dias: 01/03/11; Lucimar 
Polesca Gomes de Souza: 01/04/11; Raquel Von Rondov de Almeida: 
28/03/11 .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Psicólogo, a contar de 31 de março de 2011, com funda-
mento na Cláusula Décima. SAMUEL MARCELINO DE OLIVEIRA 
JÚNIoR – Assessor Chefe da Subsecretaria de Administração Prisio-
nal, Contratados(as): Ana Marcia Martins duarte; Marne de oliveira .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Presta-
ção de Serviços de Analista Técnico Jurídico, a contar das datas abaixo 
relacionadas, com fundamento na Cláusula Décima. SAMUEL MAR-
CELINo dE oLIVEIRA JÚNIoR – Assessor Chefe da Subsecretaria 
de Administração Prisional, Contratados(as): Antonino Pires de freitas: 
31/03/11; Claudia Moreira Verdolim Hudson: 29/03/11; fabio Cruvi-
nel: 08/04/11 .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Presta-
ção de Serviços de Assistente Executivo de defesa Social/Auxiliar 
de Enfermagem, a contar das datas abaixo relacionadas, com funda-
mento na Cláusula Décima. SAMUEL MARCELINO DE OLIVEIRA 
JÚNIoR – Assessor Chefe da Subsecretaria de Administração Prisio-
nal, Contratados(as): Gleider fernandes faria: 29/03/11; Maria Edi-
lene Pereira Pinto: 01/04/11; Rosangela Cristina de Souza Candido: 
23/03/11; Rosana ferreira da Silva: 04/04/11 .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Agente de Segurança Penitenciário, a contar das datas 
abaixo relacionadas, com fundamento na Cláusula Décima. SAMUEL 
MARCELINo dE oLIVEIRA JÚNIoR – Assessor Chefe da Subse-
cretaria de Administração Prisional, Contratados(as): André Reis da 
Silva: 29/03/11; Antonio Enesio de Andrade: 12/03/10; Arlene Apare-
cida de oliveira: 29/03/11; Carlos Benicio Teodoro Maulaz: 05/04/11; 
Jose Arlindo Cipriano: 06/04/11; Leandro Manhago Navarro: 10/02/11; 
Marcilei Henrique Veloso: 05/04/11; Matheus da Silva oliveira: 
24/03/11; Rafael Barros fiorilo Junior: 06/04/11; Reginaldo flaviano 
fernandes dias: 06/04/11; Roberta Aparecida de Souza: 29/03/11; Sil-
via Cristina Lovato de Souza: 29/03/11 .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Agente de Segurança Socioeducativo, a contar de 14 de 
fevereiro de 2011, com fundamento na Cláusula Décima. RONALDO 
ARAÚJO PEDRON – Subsecretário de Atendimento às Medidas 
Socioeducativas, Contratado(a): frederico Castro e Mello .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Analista Técnico Jurídico, a contar de 18 de fevereiro 
de 2011, com fundamento na Cláusula Décima. RONALDO ARAÚJO 
PEDRON – Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducati-
vas, Contratado(a): Caio Antonio de Souza .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Pres-
tação de Serviços de Psicólogo, a contar das datas abaixo relaciona-
das, com fundamento na Cláusula Décima. RONALDO ARAÚJO 
PEDRON – Subsecretário de Atendimento às Medidas Socioeducati-
vas, Contratados(as): fabiana Cassia Rodrigues: 23/02/11; Rosangela 
Maria de Souza Botelho: 14/02/11 .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Assessor II, a contar de 11 de abril de 2011, com funda-
mento na Cláusula Décima. FABIANA DE LIMA LEITE – Superinten-
dente de Prevenção a Criminalidade, Contratado(a): Bruno Henrique 
Araujo Andrade .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Assessor II, a contar de 30 de março de 2011, com funda-
mento na Cláusula Décima. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA – Gerente 
de Avaliação e Qualidade do Sistema de defesa Social, Contratado(a): 
Claudio Luis Guimaraes .

Extrato de Termo de Rescisão de Contrato Administrativo
Contratante: Secretaria de Estado de defesa Social - objeto: Prestação 
de Serviços de Assistente Técnico, a contar de 05 de abril de 2011, 
com fundamento na Cláusula Décima. JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 
– Gerente de Avaliação e Qualidade do Sistema de defesa Social, 
Contratado(a): Karen Anne freitas .
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SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL

ExTRATO DE TERmO DE RESCISÃO 
Nº339032 .01 .1625 .11RPARTES: EMG/SEdS e PoTENCIAL dIS-
TRIBUIdoRA LTdA .ESPECIE: Termo Rescisão Unilateral ao con-
trato de aquisição parceladas de cestas básicas, destinado à Superinten-
dência de Prevenção à Criminalidade.OBJETO:o presente Termo tem 
por objeto a Rescisão Unilateral do Contrato em epígrafe, com base na 
Cláusula Décima Terceira, inciso II, letra “a”, em razão de descum-
primento da Cláusula Nona – das obrigações da Contratada, inciso 
I, ambas do Contrato Inicial, e no artigo 78, inciso II, da Lei fede-
ral nº 8666/93 .SIGNATáRIOS:fabiana de Lima Leite .Assinatura em 
25/04/2011 .

3 cm -25 172102 - 1

defenSorIa PúblIca do 
eSTado de mInaS GeraIS

DEFFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE mINAS GERAIS
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato de dispensa de licitação, no uso da competência delegada 
pelo decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos termos do 
parecer jurídico constante no processo e do ato de dispensa de licitação 
nº. 01/2011 de 25/04/2011, ratificado em 25/04/2011, com fulcro no 
art . 24, X da Lei 8 .666/93, objetivando a contratação da Prodemge para 
prestação de serviços de hospedagem de servidores, a ser executado 
na defensoria Pública . VALoR ToTAL: R$30 .716,00 (Trinta mil sete-
centos e dezesseis reais) . VALoR MENSAL: R$ 2 .559,67 (dois mil 
quinhentos e cinqüenta e nove reais e sessenta e sete centavos) . doTA-
çÃo oRçAMENTÁRIA: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .36 .10 .
1. Andréa Abritta Garzon Tonet. Belo Horizonte, 25 de abril de 2011.

DEFFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE mINAS GERAIS
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato de dispensa de licitação, no uso da competência delegada 

pelo decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos termos 
do parecer jurídico constante no processo e do ato de dispensa de lici-
tação nº. 02/2011 de 25/04/2011, ratificado em 25/04/2011, com ful-
cro no art . 24, X da Lei 8 .666/93, objetivando a contratação da Pro-
demge para prestação de serviços de informática- certificado digital 
para pessoa física e jurídica, na defensoria Pública . VALoR ToTAL: 
R$18 .970,00 (dezoito mil novecentos e setenta reais) . VALoR MEN-
SAL: R$ 1 .580,83 (Hum mil quinhentos e oitenta reais e oitenta e três 
centavos) . doTAçÃo oRçAMENTÁRIA: 1441 .03 .092 .726 .4150 .00
01.339039.36.10.1. Andréa Abritta Garzon Tonet. Belo Horizonte, 25 
de abril de 2011 .

DEFFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE mINAS GERAIS
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato de dispensa de licitação, no uso da competência delegada 
pelo decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos termos 
do parecer jurídico constante no processo e do ato de dispensa de lici-
tação nº. 03/2011 de 25/04/2011, ratificado em 25/04/2011, com fulcro 
no art . 24, X da Lei 8 .666/93, objetivando a contratação da Prodemge 
para prestação de serviços de informática – integração à rede Prode-
mge, na defensoria Pública . VALoR ToTAL: R$5 .040,00 (Cinco mil 
e quarenta reais) . VALoR MENSAL: R$ 420,00 (Quatrocentos e vinte 
reais) . doTAçÃo oRçAMENTÁRIA: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .
339039.36.10.1. Andréa Abritta Garzon Tonet. Belo Horizonte, 25 de 
abril de 2011 .

DEFFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE mINAS GERAIS
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato de dispensa de licitação, no uso da competência delegada 
pelo decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos termos do 
parecer jurídico constante no processo e do ato de dispensa de licitação 
nº. 04/2011 de 25/04/2011, ratificado em 25/04/2011, com fulcro no 
art . 24, X da Lei 8 .666/93, objetivando a contratação da Prodemge para 
prestação de serviços de informática – serviços de infraestrutura, na 
defensoria Pública . VALoR ToTAL: R$20 .556,00 (Vinte mil quinhen-
tos e cinqüenta e seis reais) . VALoR MENSAL: R$ 1 .713,00 (Hum mil 
setecentos e treze reais) . doTAçÃo oRçAMENTÁRIA: 1441 .03 .09
2.726.4150.0001.339039.36.10.1. Andréa Abritta Garzon Tonet. Belo 
Horizonte, 25 de abril de 2011 .

DEFFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE mINAS GERAIS
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato de dispensa de licitação, no uso da competência delegada 
pelo decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos termos 
do parecer jurídico constante no processo e do ato de dispensa de lici-
tação nº. 05/2011 de 25/04/2011, ratificado em 25/04/2011, com fulcro 
no art . 24, X da Lei 8 .666/93, objetivando a contratação da Prodemge 
para prestação de serviços de informática – armazém de informações, 
na defensoria Pública . VALoR ToTAL: R$16 .366,00 (dezesseis mil 
trezentos e sessenta e seis reais) . VALoR MENSAL: R$1 .363,83 (Hum 
mil trezentos e sessenta e três reais e oitenta e três centavos) . doTA-
çÃo oRçAMENTÁRIA: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .36 .10 .
1. Andréa Abritta Garzon Tonet. Belo Horizonte, 25 de abril de 2011.

DEFFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE mINAS GERAIS
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato de dispensa de licitação, no uso da competência delegada 
pelo decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos termos do 
parecer jurídico constante no processo e do ato de dispensa de licitação 
nº. 06/2011 de 25/04/2011, ratificado em 25/04/2011, com fulcro no 
art . 24, X da Lei 8 .666/93, objetivando a contratação da Prodemge para 
prestação de serviços de informática – integração à rede Prodemge, na 
defensoria Pública . VALoR ToTAL: R$19 .536,00 (dezenove mil qui-
nhentos e trinta e seis reais) . VALoR MENSAL: R$1 .628,00 (Hum mil 
seiscentos e vinte e oito reais) . doTAçÃo oRçAMENTÁRIA: 1441
.03.092.726.4150.0001.339039.36.10.1. Andréa Abritta Garzon Tonet. 
Belo Horizonte, 25 de abril de 2011 .
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SecreTarIa de eSTado de edUcação

SECRETARIA dE ESTAdo dE EdUCAçÃo
Edital de Pré-Qualificação N.º 001/2011

A Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Estado de 
Educação
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, comunica que após 
a
análise da documentação apresentada, considerou habilitada a 
instituição:
CKM Serviços Ltda ., estando apta para a fase de pregão presencial  . A
Consulplan Consultoria e Planejamento em Administração Pública 
Ltda . e
a fundação de desenvolvimento da Pesquisa – fUNdEP foram 
inabilitadas .
As justificativas encontram-se nos autos. Belo Horizonte, 25 de abril 
de 2011 .
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SECRETARIA DE ESTADO DE EDuCAÇÃO / DGCC

REfERÊNCIA: PRoCESSo dE INEXIGIBILIdAdE dE LICITA-
çÃo Nº 0027778 .1260 .2011-5 . INTERESSAdo: SUBSECRETARIA 
dE dESENVoLVIMENTo dA EdUCAçÃo BÁSICA . ASSUNTo: 
RATIfICAçÃo dE ATo dE RECoNHECIMENTo dE INEXIGIBI-
LIdAdE dE LICITAçÃo . dESPACHo . Nos termos da Resolução 
SEE n .º 1 .790, de 08 .02 .2011, republicada em 18 .03 .2011, em referência 
ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n .º 0027778 .1260 .2011-5, 
para prestação de serviços educacionais de curso(s) profissional (is) 
integrantes(s) da Rede Mineira de Formação Profissional Técnica de 
Nível Médio, RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade 
de licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei n .º 8 .666/93 e AUToRIZo 
a celebração do contrato com CENTRo EdUCACIoNAL RoBERTo 
PoRTo LTdA . – EPP . A contratação implicará o valor total de 
R$643 .301,18 (seiscentos e quarenta e três mil, trezentos e um reais 
e dezoito centavos). As despesas correrão à conta da seguinte classifi-
cação orçamentária: oP/2011: 1261 .12 .363 .018 .4306 .0001 .3 .3 .90 .39-4
8 – fonte: 12 .1 .1 . Belo Horizonte, 20 de abril de 2011 . ANA LÚCIA 
ALMEIdA GAZZoLA . Secretária de Estado de Educação .

REfERÊNCIA: PRoCESSo dE INEXIGIBILIdAdE dE LICI-
TAçÃo Nº 0030017 .1260 .2011-7 . INTERESSAdo: SUBSECRE-
TARIA dE dESENVoLVIMENTo dA EdUCAçÃo BÁSICA . 
ASSUNTo: RATIfICAçÃo dE ATo dE RECoNHECIMENTo 
dE INEXIGIBILIdAdE dE LICITAçÃo . dESPACHo . Nos ter-
mos da Resolução SEE n .º 1 .790, de 08 .02 .2011, republicada em 
18 .03 .2011, em referência ao Processo de Inexigibilidade de Licitação 
n .º 0030017 .1260 .2011-7, para prestação de serviços educacionais de 
curso(s) profissional (is) integrantes(s) da Rede Mineira de Formação 
Profissional Técnica de Nível Médio, RATIFICO o ato de reconheci-
mento de inexigibilidade de licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei 
n .º 8 .666/93 e AUToRIZo a celebração do contrato com fUNdAçÃo 
ITABIRANA dIfUSoRA do ENSINo – fIdE . A contratação impli-
cará o valor total de R$1 .150 .843,30 (um milhão, cento e cinquenta 
mil, oitocentos e quarenta e três reais e trinta centavos) . As despesas 
correrão à conta da seguinte classificação orçamentária: OP/2011: 126
1 .12 .363 .018 .4306 .0001 .3 .3 .90 .39-48 – fonte: 12 .1 .1 . Belo Horizonte, 
20 de abril de 2011 . ANA LÚCIA ALMEIdA GAZZoLA . Secretária 
de Estado de Educação .

REfERÊNCIA: PRoCESSo dE INEXIGIBILIdAdE dE LICITA-
çÃo Nº 0024566 .1260 .2011-7 . INTERESSAdo: SUBSECRETARIA 
dE dESENVoLVIMENTo dA EdUCAçÃo BÁSICA . ASSUNTo: 
RATIfICAçÃo dE ATo dE RECoNHECIMENTo dE INEXIGIBI-
LIdAdE dE LICITAçÃo . dESPACHo . Nos termos da Resolução 
SEE n .º 1 .790, de 08 .02 .2011, republicada em 18 .03 .2011, em referência 
ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n .º 0024566 .1260 .2011-7, 
para prestação de serviços educacionais de curso(s) profissional (is) 
integrantes(s) da Rede Mineira de Formação Profissional Técnica de 
Nível Médio, RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade 
de licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei n .º 8 .666/93 e AUToRIZo 
a celebração do contrato com ÚNICA EdUCACIoNAL . A contratação 
implicará o valor total de R$1 .758 .150,70 (um milhão, setecentos e cin-
quenta e oito mil, cento e cinquenta reais e setenta centavos) . As despe-
sas correrão à conta da seguinte classificação orçamentária: OP/2011: 
1261 .12 .363 .018 .4306 .0001 .3 .3 .90 .39-48 – fonte: 12 .1 .1 . Belo Hori-

zonte, 19 de abril de 2011 . ANA LÚCIA ALMEIdA GAZZoLA . 
Secretária de Estado de Educação .

REfERÊNCIA: PRoCESSo dE INEXIGIBILIdAdE dE LICITA-
çÃo Nº 0024265 .1260 .2011-7 . INTERESSAdo: SUBSECRETARIA 
dE dESENVoLVIMENTo dA EdUCAçÃo BÁSICA . ASSUNTo: 
RATIfICAçÃo dE ATo dE RECoNHECIMENTo dE INEXIGIBI-
LIdAdE dE LICITAçÃo . dESPACHo . Nos termos da Resolução 
SEE n .º 1 .790, de 08 .02 .2011, republicada em 18 .03 .2011, em referência 
ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n .º 0024265 .1260 .2011-7, 
para prestação de serviços educacionais de curso(s) profissional (is) 
integrantes(s) da Rede Mineira de Formação Profissional Técnica de 
Nível Médio, RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade 
de licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei n .º 8 .666/93 e AUToRIZo 
a celebração do contrato com CECAP - CENTRo dE CAPACITA-
çÃo PRofISSIoNAL LTdA . A contratação implicará o valor total 
de R$335 .886,60 (trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e 
seis reais e sessenta centavos). As despesas correrão à conta da seguinte 
classificação orçamentária: OP/2011: 1261.12.363.018.4306.0001.3.3.
90 .39-48 – fonte: 12 .1 .1 . Belo Horizonte, 19 de abril de 2011 . ANA 
LÚCIA ALMEIdA GAZZoLA . Secretária de Estado de Educação .

REfERÊNCIA: PRoCESSo dE INEXIGIBILIdAdE dE LICITA-
çÃo Nº 0036598 .1260 .2011-1 . INTERESSAdo: SUBSECRETARIA 
dE dESENVoLVIMENTo dA EdUCAçÃo BÁSICA . ASSUNTo: 
RATIfICAçÃo dE ATo dE RECoNHECIMENTo dE INEXIGIBI-
LIdAdE dE LICITAçÃo . dESPACHo . Nos termos da Resolução 
SEE n .º 1 .790, de 08 .02 .2011, republicada em 18 .03 .2011, em referência 
ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n .º 0036598 .1260 .2011-1, 
para prestação de serviços educacionais de curso(s) profissional (is) 
integrantes(s) da Rede Mineira de Formação Profissional Técnica de 
Nível Médio, RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade 
de licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei n .º 8 .666/93 e AUToRIZo 
a celebração do contrato com INSTITUTo dE EdUCAçÃo SANTA 
MARIA LTdA . A contratação implicará o valor total de R$221 .903,40 
(duzentos e vinte e um mil, novecentos e três reais e quarenta centa-
vos). As despesas correrão à conta da seguinte classificação orçamen-
tária: oP/2011: 1261 .12 .363 .018 .4306 .0001 .3 .3 .90 .39-48 – fonte: 
12 .1 .1 . Belo Horizonte, 19 de abril de 2011 . ANA LÚCIA ALMEIdA 
GAZZoLA . Secretária de Estado de Educação .

REfERÊNCIA: PRoCESSo dE INEXIGIBILIdAdE dE LICITA-
çÃo Nº 0043849 .1260 .2011-1 . INTERESSAdo: SUBSECRETARIA 
dE dESENVoLVIMENTo dA EdUCAçÃo BÁSICA . ASSUNTo: 
RATIfICAçÃo dE ATo dE RECoNHECIMENTo dE INEXIGIBI-
LIdAdE dE LICITAçÃo . dESPACHo . Nos termos da Resolução 
SEE n .º 1 .790, de 08 .02 .2011, republicada em 18 .03 .2011, em referência 
ao Processo de Inexigibilidade de Licitação n .º 0043849 .1260 .2011-1, 
para prestação de serviços educacionais de curso(s) profissional (is) 
integrantes(s) da Rede Mineira de Formação Profissional Técnica de 
Nível Médio, RATIFICO o ato de reconhecimento de inexigibilidade 
de licitação, com fulcro no artigo 25 da Lei n .º 8 .666/93 e AUToRIZo 
a celebração do contrato com UNIÃo SoCIAL CAMILIANA . A con-
tratação implicará o valor total de R$275 .921,56 (duzentos e setenta 
e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centa-
vos). As despesas correrão à conta da seguinte classificação orçamen-
tária: oP/2011: 1261 .12 .363 .018 .4306 .0001 .3 .3 .90 .39-48 – fonte: 
12 .1 .1 . Belo Horizonte, 18 de abril de 2011 . ANA LÚCIA ALMEIdA 
GAZZoLA . Secretária de Estado de Educação .

Retifica-se o extrato do Convênio nº 62.1.3.1057/2011 publicado em 
21/04/2011 . onde se lê: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 .1057/2011 . 
Leia-se: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 .1157/2011 .

Retifica-se o extrato do Convênio nº 62.1.3.1058/2011 publicado em 
21/04/2011 . onde se lê: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 . 1058/2011 . 
Leia-se: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 .1158/2011 .

Retifica-se o extrato do Convênio nº 62.1.3.1059/2011 publicado em 
21/04/2011 . onde se lê: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 . 1059/2011 . 
Leia-se: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 .1159/2011 .

Retifica-se o extrato do Convênio nº 62.1.3.1060/2011 publicado em 
21/04/2011 . onde se lê: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 . 1060/2011 . 
Leia-se: Extrato do Convênio nº 62 .1 .3 .1160/2011 .

28 cm -25 172087 - 1

SecreTarIa de eSTado de fazenda

SECRETARIA dE ESTAdo dE fAZENdA
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 5301/2011 de forne-
cimento, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) SEf e o(s) fornecedor(es) 04 .631 .268/0001-82 - AUTo PoSTo 
fARoL dA PRACA LTdA ., Processo nº 1191251 000018/2010, Pre-
gão eletrônico . objeto: Aquisição de combustíveis e produtos deriva-
dos de petróleo para abastecimento da frota de veículos oficiais sob 
a responsabilidade do Pf/2º Nível/JoSÉ ARoEIRA SEf/MG, e dos 
veículos pertencentes à frota da Secretaria que estiverem em trânsito 
no Município de PLANURA-MG, com fornecimento parcelado, de 
acordo com as especificações consignadas no Anexo I, parte integrante 
do instrumento contratual. . Acréscimo no percentual de 24,99%. Valor 
do acréscimo R$ 6.597,14. Valor total: R$ 32.987,14. Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 1191 .04 .129 .017 .1093 .0001 .339030 .26 .10 .1 .1; 11
91 .04 .129 .215 .4542 .0001 .339030 .26 .10 .1 .0; 1191 .04 .129 .215 .4542 .0
001 .339030 .26 .29 .1 .0; 1191 .04 .129 .215 .4313 .0001 .339030 .26 .10 .1 .0 . 
Assinatura: 24/04/2011 . Signatários: pela contratada MARCo TÚLIo 
AfoNSo REIS pela contratante MÁRCIo EUSTÁQUIo BENTo

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 5357/2011 de forne-
cimento, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) SEf e o(s) fornecedor(es) 04 .631 .268/0001-82 - AUTo PoSTo 
fARoL dA PRACA LTdA ., Processo nº 1191251 000022/2010, Pre-
gão eletrônico . objeto: Aquisição de combustíveis e produtos derivados 
de petróleo para abastecimento da frota de veículos oficiais sob a res-
ponsabilidade da Administração fazendária /2º Nível/fRUTAL, SEf/
MG, e dos veículos pertencentes à frota da Secretaria que estiverem em 
trânsito no Município fRUTAL/MG, com fornecimento parcelado, de 
acordo com as especificações consignadas no Anexo I, parte integrante 
do instrumento contratual. . Acréscimo no percentual de 24,99%. Valor 
do acréscimo R$ 6.597,14. Valor total: R$ 32.987,14. Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 1191 .04 .129 .215 .4313 .0001 .339030 .26 .10 .1 .0; 11
91 .04 .129 .215 .4542 .0001 .339030 .26 .29 .1 .0; 1191 .04 .129 .017 .1093 .0
001 .339030 .26 .10 .1 .1; 1191 .04 .129 .215 .4542 .0001 .339030 .26 .10 .1 .0 . 
Assinatura: 13/04/2011 . Signatários: pela contratada MARCo TÚLIo 
AfoNSo REIS pela contratante MÁRCIo EUSTÁQUIo BENTo

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 5304/2011 de forneci-
mento, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
SEf e o(s) fornecedor(es) 25 .991 .860/0001-65 - AUTo PoSTo KAL-
fAR LTdA, Processo nº 1191251 000019/2010, Pregão eletrônico . 
Objeto: Aquisição de combustíveis e produtos derivados de petróleo 
para abastecimento da frota de veículos oficiais sob a responsabilidade 
do Pf/2º Nível/PEdRo fAGUNdES SoBRINHo, SEf/MG, e dos 
veículos pertencentes à frota da Secretaria que estiverem em trânsito 
no Município de fRoNTEIRA-MG, com fornecimento parcelado, de 
acordo com as especificações consignadas no Anexo I, parte integrante 
do instrumento contratual. . Acréscimo no percentual de 24,99%. Valor 
do acréscimo R$ 6.296,12. Valor total: R$ 31.486,12. Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 1191 .04 .129 .017 .1093 .0001 .339030 .26 .10 .1 .1; 1
191 .04 .129 .215 .4542 .0001 .339030 .26 .10 .1 .0; 1191 .04 .129 .215 .4542 .
0001 .339030 .26 .29 .1 .0; 1191 .04 .129 .215 .4313 .0001 .339030 .26 .10 .1 .
0 . Assinatura: 20/04/2011 . Signatários: pela contratada fARES HUS-
SEINI pela contratante MÁRCIo EUSTÁQUIo BENTo

12 cm -25 171885 - 1

SecreTarIa de eSTado do meIo ambIenTe 
e do deSenvolvImenTo SUSTenTável

Extrato do Termo de doação Nº . 1371 .01 .05 .00111 entre a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e desenvolvimento Sustentável - 
SEMAd e fundação Hospitalar de Minas Gerais - fHEMIG . objeto: 
Doação pela Doadora, em caráter definitivo e sem encargos à Donatária 
de trinta cadeiras fixas. Valor total: R$ 2.737,00. Vigência: A presente 
doação tem vigência a partir da data de sua assinatura . Termo assinado 
aos: 25/04/2011 . a) Adriano Magalhães Chaves; b) Antônio Carlos de 
Barros Martins .

2 cm -25 171810 - 1

SEmAD
Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 13710101708 celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e desenvolvimento Susten-
tável - SEMAd e a Vivo Participações S .A .; objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência de 06/04/2011 até 15/05/2011. Data de Assinatura: 
06 de abril de 2011 . (a) Luiz Guilherme Melo Brandão – SEMAd; (a) 
Vinícius Estevão Lemos Teixeira e Carlos Alexandre Cipriano – VIVo 
Participações .

SEmAD
Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 13710101808 celebrado entre a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e desenvolvimento Susten-
tável - SEMAd e a Vivo Participações S .A .; objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência de 22/03/2011 até 05/04/2011. Data de Assinatura: 
14 de mraço de 2011 . (a) Luiz Guilherme Melo Brandão – SEMAd; (a) 
Vinícius Estevão Lemos Teixeira e Carlos Alexandre Cipriano – VIVo 
Participações .

4 cm -25 171852 - 1
Reconhecimento da situação de Dispensa de Licitação

DESPACHO: Conforme Justificativas contidas no processo, e tendo em 
vista a Nota Jurídica n .º 36/2011, de 15 de março de 2011, bem como 
o Certificado de Conformidade de Auditoria n.º 1370.1526.11, de 24 
de Março de 2011, reconheço a situação de dispensa de Licitação, de 
acordo com o artigo 24, inciso XVI, da Lei federal nº 8 .666, de 21 de 
junho de 1993, e suas alterações posteriores, referente à contratação da 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais -para prestação de servi-
ços de repográficos em geral, no valor estimado total de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais ), sendo dispensável a licitação .
Intime-se .
Publique-se .
Belo Horizonte, 29 de Março de 2011 .
Adriano Magalhães Chaves - Secretário de Estado de Meio Ambiente 
e desenvolvimento Sustentável

4 cm -25 172078 - 1

InSTITUTo eSTadUal de floreSTaS

Edital de Licitação/ERN
IEf torna público que fará realizar no dia 06/05/2011 Pregão Eletrô-
nico Nº 02/2011 – Processo Nº 2101026 – 22/2011, às 09h30hmin.,cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em manutenção pre-
ventiva e corretiva com fornecimento de peças originais de 1ª (pri-
meira) linha, para os veículos que compõem a frota do Regional Norte/
Núcleo operacional de florestas, Pesca e Biodiversidade de Pirapora . 
o Edital completo estará disponível no site www . compras .mg .gov .
br . Pregoeiro Marly Gomes Queiroz fagundes MASP nº 1101769-6, e 
equipe de apoio os demais servidores, também designados pela Resolu-
ção Conjunta SEMAd nº 1288 de 08 de abril de 2011 .
Montes Claros, 19 de abril de 2011 .
(a)Marly Gomes Queiroz fagundes – Pregoeiro .

Contrato nº 2101080100711 de Prestação de Serviços firmado entre 
o Regional Norte/IEf, SUPRAM/Norte e IGAM/Norte e a Empresa 
SRP AUToPEçAS LTdA . objeto: Manutenção preventiva e corretiva 
com fornecimento de peças originais de 1ª linha, para os veículos que 
compõem a frota do Regional Norte/IEf, SEMAd/SUPRAM/Norte e 
IGAM/Norte Vigência: 12 (doze) meses a partir da data da sua publi-
cação no Diário Oficial. Valor Global: R$ 201.944,00 (duzentos e um 
mil e novecentos e quarenta e quatro reais) . dotação orçamentária para 
o exercício de 2011:
1371 .18 .122 .701 .2048 .0001 .339039 .06 .60 .2 .0
1371 .18 .122 .701 .2048 .0001 .339039 .18 .60 .2 .0
2101 .18 .122 .701 .2050 .0001 .339039 .18 .60 .1 .0
2101 .18 .541 .169 .1395 .0001 .339039 .06 .31 .1 .0
2101 .18 .541 .109 .4060 .0001 .339039 .18 .31 .1 .0
2101 .18 .541 .109 .4060 .0001 .339039 .06 .31 .1 .0
2101 .18 .541 .109 .4060 .0001 .339039 .18 .60 .1 .0
2101 .18 .541 .109 .4060 .0001 .339039 .06 .60 .1 .0
2101 .18 .541 .169 .1395 .0001 .339039 .18 .31 .1 .0
2101 .18 .122 .701 .2050 .0001 .339039 .06 .60 .1 .0
2101 .18 .122 .701 .2050 .0001 .339039 .18 .31 .1 .0
2101 .18 .122 .701 .2050 .0001 .339039 .06 .31 .1 .0
2101 .18 .542 .182 .4162 .0001 .339039 .18 .31 .1 .0
2101 .18 .542 .182 .4162 .0001 .339039 .06 .31 .1 .0 2241 .18 .122 .701 .2067 .
0001 .3390 .3918 .31 .1 .0
2241 .18 .122 .701 .2067 .0001 .3390 .3906 .31 .1 .0 2241 .18 .122 .701 .2067 .
0001 .3390 .3918 .60 .1 .0
2241 .18 .122 .701 .2067 .0001 .3390 .3906 .60 .1 .0
data da assinatura: 14 de abril de 2011
Montes Claros, 20 de abril de 2011 .
(a)Raquel oliveira ferreira – Supervisora Regional Norte
(a)Cleide Izabel Pedrosa de Melo – diretora Geral –IGAM
(a)Lais fonseca dos Santos – Superintendente Regional Norte de 
Minas-SEMAd

10 cm -25 172090 - 1

SecreTarIa de eSTado de 
PlaneJamenTo e GeSTão

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAmENTO E GESTÃO 
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças

Rescisão do Contrato Administrativo celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão e VIToR MACHAdo CoELHo/Contrato Administrativo nº 
CA 071/2010 a partir de 03/02/2011 .

2 cm -25 171846 - 1
SECRETARIA dE ESTAdo dE PLANEJAMENTo E GESTÃo 

Superintendência de Planejamento, Gestão e finanças
Contrato Administrativo nº . CA 003/2011 . Partes: Secretaria de Estado 
de Planejamento e Gestão/SEPLAG/AdRIANA CAMARGo dE 
BARROS. Objeto: Prestação de Serviço médica-perita na Superinten-
dência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional - SCPMSO da 
SECRETARIA . dotação orçamentária: 1501 .04 .122 .701 .2417 .0001, 
natureza da despesa número 30903401 . Vigência: de 06(seis) meses a 
partir da publicação .

2 cm -25 171854 - 1
SECRETARIA dE ESTAdo dE PLANEJAMENTo E GESTÃo

Superintendência de Planejamento, Gestão e finanças .
2º TA ao Contrato 746/09 de Locação de Imóvel. Partes: SEPLAG e 
José Carlos Dupin Leão: Prorrogação do período de vigência por 12 
meses, com início em 14/05/2011 e término em 13/05/2012 e rea-
juste do valor . Valor: R$118 .775,20 . dotação orçamentária: 1501 04 
122 013 1280 0001 339036 . Assinam: Renata Maria Paes de Vilhena 
- Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e José Carlos Dupin 
Leão - Locador .

2 cm -25 171911 - 1

InSTITUTo de PrevIdêncIa doS ServIdoreS 
do eSTado de mInaS GeraIS

INSTITuTO DE PREvIDENCIA DOS SERvIDORES 
DO ESTADO DE mINAS GERAIS

Assunto: Extrato para Publicação do Contrato/Convênio da Área de 
Saúde nº 017/11 . Contratante/Convenente: Instituto de Previdência 
dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG . Contratado/
Conveniado: debora Albefaro Pereira . objeto: Contrato para presta-
ção de serviços médico-hospitalares. Especialidade: Análises Clíni-
cas . Localidade: Pocrane/MG . Valor do Empenho: R$ 101,00 (Cento 
e um reais) . Valor empenhado para acobertar despesas com contrato de 
prestação de serviços médico-hospitalares. Sujeito a complementação. 
Prazo e Vigência: de 08/12/2010 a 06/12/2015 . dotação orçamentá-
ria: 2011 .10 .302 .747 .4 .370 .0001 .3390 .39 .29 .50 .1 . Nota de Empenho: 
004499/2010 . data: 07/12/2010 .  Signatários:  Roberto Porto fonseca 
- diretor de Saúde do IPSEMG - por delegação de Competência e 
debora Albefaro Pereira – Representante Legal da Contratada . data da 
Assinatura: 07/12/2010 .  obs: A publicação extemporânea deste extrato 
deve-se ao atraso na tramitação do processo .

Assunto: Extrato para Publicação do 10º Termo Aditivo ao Contrato 


