36 – sábado, 02 de novembro de 2013
de Exposições - Expominas São João Del Rei/MG, com prazo de vigência de 19 meses a partir da publicação – valor global de R$2 .974 .154,00
– assinado em 08/10/2013 .
7 . Termo aditivo ao Convênio nº 3325 .2 – PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE x CODEMIG – Objeto: Cooperação técnica
e financeira visando desapropriações para execução de obras de duplicação de vias/Aprovação de novo plano de trabalho e cronograma físico-financeiro – assinado em 10/10/2013.
8 . Contrato nº 3622 – JORGI PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
ME x CODEMIG – Objeto: Prestação de Serviços de Engenharia para
execução de serviços de manutenção da iluminação do Expominas Teófilo Otoni, vigência de 15 dias, - assinado em 09/10/2013.
11 cm -01 483069 - 1

comPanHIa enerGéTIca do
eSTado de mInaS GeraIS

diário do exeCutivo

CNPJ 04 .451 .926/0001-54
AvISO EDITAL
PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 830-H06620 . Objeto: Serviços de
Conservação, Limpeza, manutenção Predial, Capina, Jardinagem e
Alvenaria na Usina Machado Mineiro – Horizontes Energia S .A . Abertura da sessão publica: dia 14/11/2013, às 9:30horas - Envio de proposta através do site www .cemig .com .br até 08h30min da data de abertura da sessão . Edital disponível no site www .cemig .com .br
3 cm -01 483463 - 1

4 cm -01 483457 - 1
CNPJ 03 .907 .799/0001-92

CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
DISPENSA DE LICITAÇÃO - Fundamento Legal: artigo 24, inciso
x da Lei 8 .666/93 – OBJETO: Locação de imóvel situado à Travessa
Pedro Policarpo Moreira, s/nº - Centro - Alvinópolis - MG - valor
R$40 .680,00, equivalente ao aluguel mensal de R$678,00, por um
prazo de 60 meses. Ratificada.
CONTRATO: Partes: CEMIG x Posto Santo Antonio Ltda – Fundamento: Dispensa de Licitação – art . 24, inciso x da Lei 8 .666/93
– OBJETO: Locação de imóvel situado à Praça Antônio Olímpio,
12 Bairro Santana, em Raul Soares-MG . Prazo: 60 meses . valor: R$
678,00 mensais – Data de assinatura: 21/10/2013 .
4 cm -01 483445 - 1

CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
MS/PG – CADASTRO DE FORNECEDORES
RESCISÃO UNILATERAL DOS CONTRATOS
4680004507/530,4680004379/530,
4570013896/530 e 4570013897/530,E
INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIvO PUNITIvO
No uso da competência a mim definida comunico que em razão do
inadimplemento da empresa Construtora OMS Ltda ., estamos rescindindo unilateralmente os 4680004507/530,4680004379/530,
4570013896/530 e 4570013897/530, a partir da data desta publicação,
e instaurando o Processo Administrativo Punitivo nº 026/2013 para
apuração dos fatos, concedendo a essa empresa o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para apresentação das razões de defesa, sob pena de ter-se
como plenamente válidas as imputações enunciadas .
Publique-se .

AvISO EDITAL
PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 800-H06386 . Objeto: Serviços de
Conservação, Limpeza e Manutenção Predial, Copa, Capina, Recepção
nas instalações da Sá Carvalho S .A ., compreendendo a Usina Sá Carvalho, Barragem Antônio Dias e Barragem Severo . Abertura da sessão
publica: dia 14/11/2013, às 9horas - Envio de proposta através do site
www .cemig .com .br até 08h45min da data de abertura da sessão . Edital
disponível no site www .cemig .com .br
3 cm -01 483465 - 1

CNPJ 04 .451 .907/0001-28
AvISO EDITAL
Pregão Eletrônico MS/CS 870-H06772 . Objeto: Substituição dos Tubos
do Aquecedor de GAF e do Pré-Aquecedor de Ar da Usina Termelétrica
Barreiro, conforme Especificação Técnica 12109-PO/MG-2796/13.
Abertura da sessão pública: dia 19/11/2013, às 10h00min - Envio de
proposta através do site www .cemig .com .br até 09h45min da data de
abertura da sessão . Edital disponível no site www .cemig .com .br - Portal
Eletrônico de Compras da CEMIG-PEC .
3 cm -01 483460 - 1

comPanHIa de GáS de mInaS GeraIS

CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
ExTRATO DE ACORDO COOPERAÇÃO TÉCNICA
Partícipes: Cemig Distribuição S .A e Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE Objeto: estabelecimento de condições
de colaboração para manter em atividade as estações recepção de satélites GPS localizados em Montes Claros, Governador valadares, Uberlândia e varginha, implantadas pelo IBGE e CEMIG D por meio de
parceria anterior, celebrada em 18/04/2001, integrantes da Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo dos Sistemas GNSS – RBMC Prazo:
5 (cinco) anos . Assinatura: 24/10/2013
4 cm -01 483449 - 1

CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇOS
HOMOLOGAÇÃO
MS/CS Processo: Pregão Eletrônico MS/CS 830-H06681 Objeto: serviços de pintura e adequação civil das casas de força das UHE’s de
Salto Voltão e Salto do Passo Velho, conforme Especificação Técnica
SB/050-13 . Prazos: Prazo de vigência de 180 dias, Prazo de Execução
de 50 dias valor: R$171 .560,00 Homologada em: 31/10/2013 e adjudicada para a Construtora Minas Nova Ltda .
4 cm -01 483452 - 1

CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
Pregão Eletrônico - Nº 530-G06769 - Cabo Condutor . Abertura da
sessão pública 06/11/13, 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 . Rosana Figueiredo de Carvalho
- Gerente de Suprimento de Material .
3 cm -01 483455 - 1

CNPJ: 06 .981 .176/0001-58
MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇOS
ADITIvO
CG/CG - Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A . – Cemig GT x
Leserpa – Serviços Ambientais Ltda . - EPP . Contrato: 4570011211 .
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 03 meses,
passando de 60 meses para 63 meses e reajuste do preço dos serviços .
valor: de R$2 .970 .877,74 para R$3 .145 .962,27 . Ass .: 11/10/2013 .
DISTRATO
JE/CG - 4570014463 . Partes: Companhia Energética de Minas Gerais
x Abi-Ackel Advogados Associados . Objeto: Promover amigavelmente a extinção do contrato por conveniência administrativa . Ass .:
22/07/2013 .
AvISO EDITAL
PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 510-H06691 . Objeto: Serviços de
telecomunicações para instalação, manutenção e locação de uma rede
de circuitos via satélite em banda ku, banda C ou L, para a interligação de sistemas de aplicações internas das PCH’s – Pequenas Centrais
Hidrelétricas da CEMIG GT . Abertura da sessão publica dia 14/11/13,
às 09:30horas - Envio de proposta através do sítio www .cemig .com .br
até 09h00min da data de abertura da sessão . Edital disponível no sitio
www .cemig .com .br - Portal Eletrônico de Compras da CEMIG-PEC .
7 cm -01 483458 - 1

Extrato do Convênio SETUR nº 70/2013 . SIGCON 672293 . Partes:
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Turismo – SETUR, e a Associação do Circuito Turístico Caminhos
Gerais . Objeto: Realização de workshops de capacitação em turismo
nos municípios que integram o Circuito e compra de equipamentos de
informática, visando promover o desenvolvimento e o reconhecimento
do potencial turístico regional . R$20 .700,00(vinte mil e setecentos
reais), sendo que R$20.000,00 (vinte mil reais) são recursos financeiros da SETUR e R$700,00(setecentos reais) referem-se à contrapartida
do Circuito .
Dotações Orçamentárias: 1411 .23 .695 .114 .4369 .0001 .33 .50 .41 .01 .0 .1
0 .1 e 1411 .23 .695 .114 .4369 .0001 .44 .50 .42 .01 .0 .10 .1
vigência: Da data desta publicação até 31/05/2014 .
Data da assinatura: 30/10/2013 .
Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de
Turismo .
4 cm -01 483461 - 1

comPanHIa mIneIra de PromoçõeS
COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES – PROMINAS
CNPJ 17 .559 .790/0001-42
TERMO DE RATIFICAÇÃO
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços que,
entre si celebram a Companhia Mineira de Promoções- Prominas e a
Contrei- Consultoria Técnica, Treinamento em Segurança e Higiene
do Trabalho . Objeto: Serviço de Consultoria Técnica e Treinamento
em Segurança e Higiene do Trabalho . Prazo: Prorrogado por mais 12
(doze) meses a partir do encerramento do último aditivo . Permanecem
em vigor os demais itens e condições do Contrato e seus Aditivos .
3 cm -01 483432 - 1

Pedido de Compra nº 4500027369 . Partes Gasmig x vortex Equipamentos Ltda . Fundamento: Pregão Eletrônico GPR-0012/13 – Objeto:
Aquisição de equipamentos para manutenção elétrica . Prazo: 90 dias .
valor: R$142 .000,00 . Assinatura: 31/10/13 .
Geraldo de Miranda Nunes Filho - Gerente
de Infraestrutura e Suprimentos
3 cm -01 483286 - 1

Belo Horizonte, 01 de novembro de 2013 .
Geraldo Amarildo da Rocha
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro
e Gestão do Mercado Fornecedor .
7 cm -01 483456 - 1

minas Gerais - Caderno 1

Extrato do Convênio SETUR nº 68/2013 . SIGCON 672095 . Partes:
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Turismo – SETUR, e a Associação de Municípios Circuito Turístico
Rota do Muriqui . Objeto: Melhoria do atendimento às demandas dos
municípios associados ao Circuito Convenente, através da aquisição de
veículo automotor, visando com isso o incremento da promoção e desenvolvimento do potencial turístico regional . valor: R$29 .863,42(vinte e
nove mil, oitocentos e sessenta três reais e quarenta dois centavos),
sendo que R$20.000,00 (vinte mil reais) são recursos financeiros da
SETUR e R$9 .863,42(nove mil, oitocentos e sessenta três reais e quarenta dois centavos) referem-se à contrapartida do Circuito . Dotação
Orçamentária: 1411 .23 .695 .114 .4369 .0001 .445042 .01 .0 .10 .1
vigência: Da data desta publicação até 11/ 02 /2014 .
Data da assinatura: 15/10/2013 .
Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de
Turismo .

CONTRATOS
Contrato nº 4600000134 Partes Gasmig x Hewlett-Packard Brasil Ltda .
Fundamento: Inexigibilidade nº GIL-0005/13 . Contratação de serviços
de suporte técnico de 7 (sete) servidores HP . Prazo: 24 (vinte e quatro)
meses . valor: R$54 .898,94 . Assinatura: 01/11/2013 .
3 cm -01 483348 - 1

InSTITUTo de deSenvolvImenTo
InTeGrado de mInaS GeraIS
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Espécie: dispensa de licitação com fundamento no art . 24, v, da Lei
8 .666/93 (pregões desertos: 007 e 008, ambos de 2013) . Favorecidos:
Lotes 1 e 3: BH GRáFICA LTDA . EPP, CNPJ nº 09 .264 .194/0001-07;
Lote 2: RENATA ADRIANA BARBOSA EIRELI (LPR Promocional),
CNPJ nº 14.969.050/0001-96. Objeto: prestação de serviços gráficos,
incluídos impressão e fornecimento de agendas, banners e material de
papelaria . vigência dos contratos: 12 (doze) meses, contados a partir da
data de assinatura do instrumento, podendo ser prorrogado por iguais
e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme
art . 57, II, da Lei 8 .666/93 . Processo: 004/2013 . Cobertura Orçamentária: 422.612 – Serviços Gráficos. Valor referente a ambos os contratos: R$42 .467,50 (quarenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e sete
reais e cinquenta centavos) . Autorização: em 25/10/2013 pela Diretoria
Executiva na 113ª Reunião Ordinária. Ratificação: em 30/10/2013, pela
Diretora-Presidente, Monica Neves Cordeiro .
4 cm -01 483378 - 1

JUnTa comercIal do eSTado
de mInaS GeraIS
Extrato Terceiro Termo Aditivo – SIAD n° 549
I-Partes: Jucemg e Oracle do Brasil Sistemas Ltda; II-Objeto: Prestação de serviços de atualizações de licenças, atualização tecnológica e
suporte técnico do software Oracle Database Standard Edition da Contratante; III-Alteração: Fica reajustado em 5,69% o valor do contrato
referente à aplicação da variação anual do INPC, com vigência a partir
de 03/11/2013; Iv-Prorrogação: 12 meses a contar de 03/11/2013; vvalor total do presente termo aditivo R$36 .480,37; vI-Dotação: 2251
23 125 245 4220 0001 339039 27 (60 .1)  . Belo Horizonte, 17 de outubro de 2013 . (a) Angela Maria Prata Pace Silva de Assis (a) Alberto
Borges Brisola .
3 cm -01 483074 - 1

SecreTarIa de eSTado de TUrISmo
Extrato do Convênio SETUR nº 67/2013 . SIGCON 673432 . Partes:
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de
Turismo – SETUR, e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos no Estado de Minas Gerais . Objeto: Fortalecimento institucional da
entidade convenente, por meio da realização de campanha publicitária
e aquisição de equipamentos . valor: R$99 .890,25(noventa e nove mil,
oitocentos e noventa reais e vinte cinco centavos) - SETUR .
Dotações Orçamentárias:
1411 .23 .695 .114 .4369 .0001 .33 .50 .41 .01 .0 .10 .1 e
1411 .23 .695 .114 .4369 .0001 .44 .50 .42 .01 .0 .10 .1
vigência: Da data desta publicação até 30/05/2014 .
Data da assinatura: 28/10/2013 .
Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de
Turismo .
3 cm -01 483443 - 1
Extrato do Convênio SETUR nº 71/2013 . SIGCON 672284 . Partes:
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado
de Turismo – SETUR, e a Associação dos Municípios Circuito Turístico villas e Fazendas de Minas . Objeto: Melhoria do atendimento às
demandas dos municípios associados ao Circuito Convenente, através da aquisição de veículo automotor, visando com isso o incremento da promoção e desenvolvimento do potencial turístico regional . R$20 .990,00(vinte mil, novecentos e noventa reais), sendo que
R$20.000,00 (vinte mil reais) são recursos financeiros da SETUR e
R$990,00(novecentos e noventa reais) referem-se à contrapartida do
Circuito .
Dotação Orçamentária: 1411 .23 .695 .114 .4639 .0001 .445042 .01 .0 .10 .1
vigência: Da data desta publicação até 01/06/2014 .
Data da assinatura: 30/10/2013 .
Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de
Turismo .
4 cm -01 483464 - 1

SecreTarIa de eSTado de aGrIcUlTUra,
PecUárIa e abaSTecImenTo
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Aviso
de Licitação - Pregão Eletrônico - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento torna público que realizará Licitação
Pública, na modalidade Pregão, do tipo Eletrônico, sob o nº 14/2013,
Processo Siad nº 1231021 .60/2013, AQUISIÇÃO DE POTES DE
vIDRO . O referido certame será realizado por meio de sistema eletrônico, pelo site: www .compras .mg .gov .br e terá como referência o
horário de Brasília – DF . As propostas comerciais deverão ser encaminhadas do dia 04/11/2013 até o dia 19/11/2013, exclusivamente pelo
endereço eletrônico: www .compras .mg .gov .br . A sessão de pregão terá
início às 09:30 horas do dia 19/11/2013 . Os interessados poderão ter
acesso ao respectivo Edital e Anexos pelo site www .compras .mg .gov .
br, a partir do dia 04/11/2013 . Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (31) 3915-8596, com o pregoeiro Bruno
Ramos Stancioli .
4 cm -01 483363 - 1
CONSULTA PÚBLICA Nº 01/2013 - SEAPA
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
SEAPA, com sede à Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4 .143 – Bairro
Serra verde, CEP 31 .630-900, Belo Horizonte/Minas Gerais, torna
público que realizará consulta a pessoa jurídica e/ou profissionais da
área de tecnologia da informação . O objetivo é discutir com interessados em geral a respeito das especificidades técnicas, peculiaridade e
questões pertinentes à prestação de serviços e atividades de engenharia
de software . A consulta pública visa colher informações que subsidiem
o processo licitatório para a construção de um sistema de coleta e envio
de informações através de SMS para telefones celulares de produtores
rurais . Data : 12/11/2013 Horário: 14 horas Local: Sala 6, 10º andar
– Prédio Gerais Endereço:Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4 .143
– Bairro Serra verde, CEP 31 .630-901, Belo Horizonte/Minas Gerais .
Link de acesso para o edital completo da consulta pública 01/2013 –
SEAPA http://www .agricultura .mg .gov .br/institucional/consulta-publica  . Elmiro Alves do Nascimento . Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .
4 cm -01 483441 - 1

emPreSa de PeSqUISa aGroPecUárIa
de mInaS GeraIS
EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUáRIA DE MINAS GERAIS .
Homologação – Dispensa de Licitação
O Gerente de Administração e Finanças da EPAMIG/URESM, no
uso de suas atribuições, homologa o resultado do processo licitatório 305102500001/2013, adjudicando a Empresa: Joaquim Paulino da Costa Neto, no valor total de R$ 15 .295,00 . Homologado em
01/11/2013 .
2 cm -01 483423 - 1
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Pregão Eletrônico – Processo nº 3051004 000135 2013
Objeto: Aquisição parcelada de gás acetileno tipo AA para o laboratório de solos da Fazenda Experimental de Gorutuba – Nova Porteirinha
- MG, conforme especificações e condições constantes do Edital. Abertura das propostas e sessão para lances ocorrerão no dia 18/11/2013
com início às 09:00 horas . Edital e anexos encontram-se disponíveis
no site www .compras .mg .gov .br . Informações complementares através
dos telefones (38)3834-1311; 3834-1760 ou pelo email comprasnorte@
epamig .br
3 cm -01 483471 - 1

fUndação rUral mIneIra
Aviso de Licitação
Processo: 2111036-013/2013 – Tomada de Preço n° 005/2013
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de recuperação de estradas integrantes da infraestrutura viária do
Perímetro de Irrigação Jaíba – Etapa I, localizados nos municípios de
Jaíba e Matias Cardoso, com aplicação de agente estabilizador de solo
viário. Conforme especificações anexas no Edital. Edital disponível
gratuitamente na página da RURALMINAS www .ruralminas .mg .gov .
br, link licitações . Entrega da proposta até ás 11:00hs do dia 21/11/2013
no endereço: Rodovia Prefeito Américo Gianetti, 4143, Ed . Gerais, 10º
andar, Bairro Serra verde, Cidade Administrativa . Setor GEOPE, mais
informações poderão ser obtidas pelo Tel .: (31)3915-8418 ou e-mail
Compras .geplo@ruralminas .mg .gov .br  . Bhte, 01 de Novembro de
2013 - a . Luiz Afonso vaz de Oliveira .
3 cm -01 483293 - 1
Fundação Rural Mineira-RURALMINAS
- 2º Termo Aditivo ao Contrato SIAD-464, firmado com a empresa
Planex S/A Consultoria de Planejamento e Execução . Obj .: Prorrogar
prazo de vigência do Contrato por mais 90 dias a partir de 30/10/2013 .
Ass .: 30/10/2013 .
1 cm -01 483302 - 1

SecreTarIa de eSTado de
TranSPorTeS e obraS PúblIcaS
DECISÃO: O SECRETáRIO DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS, no uso de suas atribuições legais, com amparo
nos elementos de convicção expressos no Processo Administrativo de
n .º R . 01 .10 .013/2012, SIPRO 3028-1300/2013-8, SIGED 4864-13012013, assim como na Nota Técnica SIT 018/2013-Decisão e Nota Técnica Jurídica n .º 789/2013, acolhendo-a em sua integralidade, decide
NEGAR PROvIMENTO ao Recurso Administrativo voluntário interposto pela CONCESSIONáRIA DA RODOvIA MG-050 S/A ., mantendo, em sua inteireza a Decisão atacada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos . P .R .I . Belo Horizonte, 01 de novembro de 2013 .
CARLOS MELLES Secretário de Estado de Transportes e Obras
Públicas
Extrato do Termo de Rescisão do Contrato Administrativo para Prestação de Serviços Técnicos e Administrativos de Assistente de Nível
Superior n .º 11/2013; Partes: SETOP / ADELINO JÚLIO NICODEMOS NETO; Objeto: rescisão amigável do contrato administrativo
SETOP N .º 11/2013; Assinatura: 01/11/2013 .
4 cm -01 483422 - 1

deParTamenTo de eSTradaS de
rodaGem de mInaS GeraIS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Edital nº 050/13 – Processo nº
0011421-2300/2013-0 - HOMOLOGAÇÃO – O Diretor Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais DER/MG, no uso de suas atribuições e adotando a conclusão do relatório da Comissão Permanente de Licitação, HOMOLOGA a CONCORRÊNCIA para contração de empresa para elaboração de Projeto
de Engenharia Rodoviária para Melhoramentos e Pavimentação dos
trechos: Felixlândia – Lago de Três Marias na rodovia MG/164 e São
Gotardo – Serra da Saudade na rodovia MG/235, adjudicando o objeto
licitado à sociedade Strata Engenharia Ltda ., com o preço global de R$
2 .468 .726,85 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, setecentos e vinte e seis reais) .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Edital nº 119/13 - Processo:
0141156-2300/2013-6 - Julgamento de Habilitação - A Presidente da
Comissão Permanente de Licitação torna público que as sociedades:
Emconbrás Empresa de Conservação Brasileira Ltda ., Tamasa Engenharia S .A ., Pavidez Engenharia Ltda ., Construtora Contorno Ltda . e
Engenharia e Construtora Araribóia Ltda . foram habilitadas e inabilitada a sociedade Tracomal Terraplenagem e Construções Machado
Ltda ., na licitação, objeto do edital em epígrafe . A partir desta publicação fica aberto prazo de (05) cinco dias úteis para interposição de recursos e estará a documentação à disposição dos interessados na Assessoria de Licitações, para análise .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Objeto: Aquisição de café tradicional e gourmet . PREGÃO ELETRôNICO 2301403-0054/2013
Processo n°: 0149880-2300/2013-5 . AvISO DE LICITAÇÃO . A Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições,
torna público que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO
ELETRÔNICO conforme especificações 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
04/11/2013 até o dia 19/11/2013 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
1003, 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 .compras .mg .gov .br, à partir do dia
04 de novembro de 2013 . Outras informações poderão ser obtidas pelos
telefones (31)3235-1566/1569/1155 .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Objeto: Aquisição de Tubos
Metálicos . PREGÃO: 2301403-0055/2013 . Processos n°: 01513472300/2013-4 . 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 realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, conforme especificações 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 05/11/2013 até o dia 20/11/2013 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 1003, 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 .compras .mg .gov .br, à
partir do dia 05 de novembro de 2013 . Outras informações poderão ser
obtidas pelos telefones (31)3235-1566/1569/1155 .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - PREGÃO ELETRôNICO
2301739-006/2013 . Processo n° 0128652-2300/2013-2 . Objeto: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS/MARMITEx, PELO
PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, ATÉ A QUANTIDADE MáxIMA
DE 6 .000 unidades . HOMOLOGAÇÃO . O Coordenador Regional
da 39 .ª CRG do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais para o processo em epígrafe, na forma da Portaria
2 .304 de 09/07/2007, HOMOLOGA os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe e adjudicação feita à(s) empresa(s): Lote
01 – Empresa vencedora: RIBEIRO E GONÇALvES ALIMENTOS
LTDA . -EPP – CNPJ 01 .647 .959/0001-86, no valor de R$ 54 .000,00 (
cinquenta e quatro mil reais) .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Objeto: Aquisição de 06 aparelhos de ar-condicionados para uso na CRG . PREGÃO: 2301735000014/2013 . Processo n° 00121171- 2300/2013-9 . AvISO DE LICITAÇÃO . O Coordenador Regional da 35ª CRG do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, torna público que realizará LICITAÇÃO na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO conforme especificações 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
04/11/2013 até o dia 19/11/2013 às 08 (oito) 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 35ªCRG do DER/MG, sito à rua Coronel Fernandes dos Reis,
335 b/amazonas - Abaeté Mg, no horário das 07:30 às 11:30h e 13:30
às 17:30 horas e através de download no site www .compras .mg .gov .br,
à partir do dia 04 de novembro de 2013 . Outras informações poderão
ser obtidas pelos telefones (37)3541-1566/1666 .
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE MINAS GERAIS – DER/MG - Contratante: Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Contratada: GPO
MERCANTIL E ENGENHARIA LTDA . Instrumento: Contrato PRC22 .085/13 . Fundamento: Edital nº 102/13 . Objeto: Execução dos trabalhos de complementação dos serviços de melhoramento e pavimentação do trecho Morro do Pilar - Entrº MG/010, na rodovia MGC/232,
descrito no objeto deste contrato, incluídos no Programa Estruturador
Minas Logística, Ação de Governo “Caminhos de Minas” e Também
no PPAG . valor: R$1 .459 .830,74, com preços iniciais de JUN/2013 .
Dotação Orçamentária: 2301 .26 .782 .035 .1110 .0001 .44 .90 .51 .1 . 25 .1 .
Processo n .º 121 .274/13-2 . Contratante: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais . Contratada: M .A ENGENHARIA LTDA . Instrumento: Contrato PRC-22 .088/13 . Fundamento: Edital nº 097/13 . Objeto: Execução dos serviços de recuperação funcional, nas Rodovias BR-120 e MG-320, nos Trechos discriminados no
objeto deste contrato, sob circunscrição da 40ª CRG do DER/MG –
Coronel Fabriciano/MG, Integrantes do Programa Minas Logística, na
Ação “Recuperação e Manutenção da Malha viária Pavimentação e não
Pavimentada” e Também incluída no PPAG . valor: R$5 .136 .054,35,
com preços iniciais de JAN/2013 . Dotação Orçamentária:
2301 .26 .782 .035 .4657-0001-44 .90 .51 .1 . 25 .1, 33 .1, 34 .2, 47 .1, 48 .1,
60 .1 e 60 .2 . Processo n .º 108 .891/13-0 . Contratante: Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Contratada: CEMIG
DISTRIBUIÇÃO S/A . Instrumento: Termo de Aditamento PRC-02 ao

