
 22 – terça-feira, 19 de Março de 2019 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
a cidade de bom despacho . 11/02/2019 03 meses 361 .292,00 próprios 
0520180808
19 .0343 j . a . zardo me fornecimento de esteiras mecânicas motoriza-
das para a cidade de varginha/mg . 11/02/2019 06 meses 119 .600,00 
próprios 0520180734
19 .0344 acqua saneamento indústria e comércio de produtos químicos 
ltda fornecimento de cloreto férrico, destinado à formação de estoque. 
11/02/2019 12 meses 78 .400,00 próprios 0520190039
19 .0345 bauminas química ltda fornecimento de cloreto férrico, desti-
nado à formação de estoque. 11/02/2019 12 meses 15.013.600,00 pró-
prios 0520190039
19 .0346 aquamec indústria e comércio de equipamentos ltda forneci-
mento de válvulas borboleta, para a eta do rio itapecerica em divinópo-
lis/mg . 11/02/2019 04 meses 430 .400,00 próprios 0520180804
19.0347 departamento de edificações e estradas de rodagem do estado 
de minas gerais termo de compromisso e responsabilidade nº 021/19 
- uso e ocupação faixa de domínio rd mg402 entr . brasília de minas . 
07/02/2019
19.0348 departamento de edificações e estradas de rodagem do estado 
de minas gerais termo de compromisso e responsabilidade nº 012/2019 . 
uso e ocupação da faixa de dominio br 135 entr mg202 em mirabela . 
07/02/2019
19.0349 departamento de edificações e estradas de rodagem do estado 
de minas gerais termo de compromisso e responsabilidade nº 017/2019 
- uso e ocupação da rod br-135 entr . mg-202, mirabela . 07/02/2019
19 .0350 sanear saneamentos e projetos ltda execução, com forneci-
mento parcial de materiais, das obras e serviços de recomposição de 
pavimentos na área de abrangência do distrito regional curvelo - dtcv . 
12/02/2019 20 meses 1 .723 .599,86 próprios 1120180205
19 .0351 transportadora l&a ltda prestação de serviços de transporte de 
água bruta e/ou potável, com caminhões pipa, no âmbito da cidade de 
divinópolis/mg . 12/02/2019 12 meses 21 .815,04 próprios 0520183048
19 .0352 saint gobain canalização ltda fornecimento de registro de 
gaveta em ferro fundido, destinados à copasa mg e copanor. 12/02/2019 
12 meses 171.435,00 próprio e financiado 0520183066
19 .0353 saint gobain canalização ltda aquisição de registro de gaveta em 
ferro fundido . 12/02/2019 12 meses 104 .021,18 próprios 0520183067
19 .0354 legacy produtos para saneamento eireli fornecimento de tam-
pões em ferro fundido, destinados à copasa mg. 12/02/2019 12 meses 
2 .754 .479,00 próprios 0520183123
19 .0355 afer industrial eireli fornecimento de tampões em ferro fun-
dido, destinados à copasa mg. 12/02/2019 06 meses 197.920,00 pró-
prios 0520183002
19 .0356 afer industrial eireli fornecimento de tampões em ferro fun-
dido destinados à copasa mg. 12/02/2019 12 meses 598.803,10 pró-
prios 0520183059
19 .0357 tigre materiais e soluções para construção ltda forneci-
mento de tubos em pvc destinados à copasa mg. 12/02/2019 12 meses 
3 .467 .793,60 próprios 0520183126
19 .0358 organizações paula e castro eireli fornecimento de lanche 
padrão, para os empregados lotados na dvmo - smm / pampulha e sop/ 
menezes . 12/02/2019 12 meses 65 .061,60 próprios 0520190001
19 .0359 organizações paula e castro eireli fornecimento de lanche 
padrão, para os empregados lotados no distrito regional ibirité - dtib . 
12/02/2019 12 meses 39 .179,88 próprios 0520190038
19 .0360 up brasil - policard systems e serviços s .a . prestação de servi-
ços de distribuição de créditos de alimentação e refeição, por meio de 
cartões eletrônicos, para os empregados da copasa mg . 12/02/2019 12 
meses 180 .000 .000,00 próprios 0520180618
19 .0361 drager safety do brasil equipamentos de segurança ltda for-
necimento de máscaras facial total, destinadas à formação de estoque. 
12/02/2019 12 meses 220 .419,00 próprios 0520180820
19 .0362 pavitres empreendimentos imobiliários ltda termo de acordo, 
implantação do saa e/ou ses do loteamento recanto do sabiá em caldas/
mg . 12/02/2019 2 anos
19 .0363 loteamento residencial monte belo spe ltda termo de acordo, 
implantação do saa e/ou ses do loteamento jardim são pedro I e II, no 
município de monte belo/mg . 12/02/2019 03 anos
19 .0364 construtora solutec eireli obras e serviços de implantação do 
saa da localidade de bom jesus da boa vista no município de ibiaí/mg . 
12/02/2019 06 meses 626 .794,54 próprios 1120180212
19 .0365 braloc locações e construções eireli obras de reforma e amplia-
ção da eea cruzeiro e dependências do escritório local de matozinhos/
mg . 12/02/2019 07 meses 358 .400,37 próprios 1120190001
19 .0366 monique incorporadora ltda termo doação de bens componen-
tes do residencial italianos em ribeirão das neves/mg . 12/02/2019 não 
demanda recursos
19 .0367 n barbosa spe eireli - epp termo de acordo para implantação do 
saa e/ou ses do loteamento travessa villa real em são joão del rey/mg . 
12/02/2019 03 anos não demanda recursos
19 .0368 amopeb terceirização ltda v termo aditivo de prazo e valor 
ao contrato de prestação de serviços n° 16 .0204 . 12/02/2019 12 meses 
301 .750,00 próprio
19 .0369 maquenge - máquinas e engenharia ltda III termo aditivo de 
prazo e adequação de planilha com acréscimo de valor ao contrato de 
empreitada n° 17 .1672 . 12/02/2019 03 meses 222 .965,28 próprio
19 .0370 chevel construtora ltda termo de acordo com a chevel cons-
trutora ltda. para a implantação do ses com o fim de atender ao imóvel 
localizado na av . autorama, 1220, bairro santa luzia, no município de 
divinópolis . 12/02/2019 60 dias
19 .0371 bbx soluções em higiene brasil ltda fornecimento de materiais 
de limpeza e sacos para lixo, para o almoxarifado do distrito regio-
nal montes claros - dtmc . 13/02/2019 12 meses 32 .850,84 próprios 
0520190005
19 .0372 construtora solutec eireli obras e serviços de ampliação do saa 
da cidade de varginha/mg . 13/02/2019 12 meses 644 .531,45 próprios 
1120180216
19 .0373 organizações paula e castro eireli fornecimento de lanche 
padrão, para os empregados lotados na ete onça . 13/02/2019 12 meses 
40 .803,94 próprios 0520180813
19 .0374 organizações paula e castro eireli fornecimento de lanche 
padrão para os empregados lotados na etaf pampulha 13/02/2019 12 
meses 13 .745,52 próprios 0520180813
19 .0375 organizações paula e castro eireli fornecimento de lanche 
padrão para os empregados lotados na ete arrudas . 13/02/2019 12 
meses 72 .866,88 próprios 0520180813
19 .0376 construtora artec ltda III termo aditivo de adequação de pla-
nilha ao contrato de empreitada n° 17 .1985 . 13/02/2019 não demanda 
recursos
19 .0377 netzsch do brasil indústria e comércio ltda contrato para aqui-
sição de peças para bombas marca nemo, pela empresa netzsch do bra-
sil, para bomba da ete montes claros/mg . 13/02/2019 01 mês 9 .073,49 
próprios inexig . licit .art . 30, i, leI 13 .303/16
19 .0378 rt ambiental ltda - epp II termo aditvo de adequação de pla-
nilha sem alteração de valor ao contrato de empreitada n° 18 .0376 . 
13/02/2019 não demanda recursos
19 .0379 dubai são geraldo imobiliária scp termo de acordo, implanta-
ção do saa e/ou ses do loteamento retiro santo antônio em são tiago/
mg . 13/02/2019 03 anos
19 .0380 banco safra s .a . termo de credenciamento, para recebimento 
de documentos de arrecadação . 13/02/2019 36 meses não demanda 
recursos
19 .0381 caio indústria e comércio ltda fornecimento de ribbon resina 
para impressora termotransferência datamax m4206, destinado à forma-
ção de estoque . 13/02/2019 12 meses 24 .000,00 próprios 0820190021
19 .0382 emeque empresa mineira de equipamentos ltda I termo adi-
tivo de valor com redução de 40% e prazo ao contrato de locação nº 
18 .0166 . 14/02/2019 12 meses 563 .558,18 próprio
19 .0383 luma engenharia ltda I termo aditivo de adequação de plani-
lha, com acréscimo de valor, ao contrato de prestação de serviços nº 
18 .1587 . 14/02/2019 90 .132,00 próprio
19 .0384 grupo ibmec educacional s/a convênio de estágio realizado 
com o grupo ibmec educacional s/a . 14/02/2019 05 anos não demanda 
recursos
19 .0385 município de faria lemos termo de renegociação de dívida com 
o município faria lemos para a liquidação de débitos . 14/02/2019 101 
meses não demanda recursos
19.0386 associação evangelica beneficente de minas gerais termo de 
renegociação de dívida com a associação evangélica beneficente de 
minas gerais para liquidação de débitos . 14/02/2019 240 meses não 
demanda recursos
19 .0387 joaquim josé machado monteiro serviços especializados em 
reboque de veículos pesados de propriedade da copasa mg . 14/02/2019 
12 meses 46 .404,65 próprios 0520190017
19 .0388 amopeb terceirização ltda ata de registro de preços, para pres-
tação de serviços de cercamento e plantio de mudas nativas . 14/02/2019 
12 meses 1 .208 .340,00 0520183055
19 .0389 m .i . montreal informática s .a . prestação de serviços de impres-
são de grandes volumes . 14/02/2019 30 meses 5 .576 .379,30 próprios 
0520180760

19 .0390 gamma indústria e comércio de embalagens eireli forneci-
mento de sacos de lixo para o almoxarifado do distrito regional montes 
claros - dtmc . 14/02/2019 12 meses 8 .595,44 próprios 0520190005
19 .0391 biel máquinas e transporte ltda . transporte de água tratada e/
ou bruta, por meio de caminhão pipa, para atender a cidade de ipaba e 
a localidade de porto seguro em caratinga/mg . 13/02/2019 03 meses 
184 .680,00 próprios 0520183098
19 .0392 net service s .a . prestação de serviços de cabeamento estrutu-
rado, incluindo o fornecimento de mão de obra, certificações, proje-
tos, relatórios e todos os materiais necessários à execução dos serviços. 
15/02/2019 24 meses 732 .985,60 próprios 0520183099
19 .0393 projeções - projetos e construções ltda Iv termo aditivo de 
valor e prazo (repique) ao contrato nº 17 .0110 . 12/02/2019 12 meses 
1.501.864,18 próprio e financiado
19 .0394 ipead-fundação instituto de pesquisas econômicas, administra-
tivas IItermo aditivo de repique ao contrato de prestação de serviços n° 
17 .0356 . 15/02/2019 12 meses 169 .000,00 recurso próprio
19 .0395 italy válvulas e metais ltda fornecimento de registros de 
esfera em latão, destinados à copasa e copanor. 15/02/2019 12 meses 
2.062.644,00 próprio e financiado 0520183121
19 .0396 gpi distribuidora eireli aquisição de cotovelos 90° fg ktl, desti-
nados à copasa mg e copanor. 15/02/2019 06 meses 836.325,00 próprio 
e financiado 0520183044
19 .0397 tigre materiais e soluções para construção ltda aquisição de 
tubos em pvc. 15/02/2019 06 meses 69.730,50 próprio e financiado 
0520183040
19 .0398 protege jp engenharia de segurança no trabalho epp termo de 
compromisso, para recebimento de efluentes de fossas sépticas apenas 
onde a copasa opera os sistema de esgotos e não possuI rede coletora 
disponibilizada . 15/02/2019 indeterminado
19 .0399 posto fórmula br ltda contrato de prestação de serviços para 
recebimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e não 
domésticos do usuário localizado na av . amazonas, 8555, bairro cabana 
do paI tomaz, belo horizonte mg, matrícula 19862903 . 15/02/2019 05 
anos 1 .363,20
19 .0400 novos horizontes imobiliários ltda termo de doação bens do 
resid . hietor josé pimenta em são joão evangelista/mg . 15/02/2019 
148 .346,47
19 .0401 coquinaria alimentação empersarial eireli fornecimento de 
lanche padrao para atividades de treinamento . 15/02/2019 12 meses 
92 .489,00 próprios 0520190056
19 .0402 ax4b sistemas de informática ltda ata de registro de preços 
para aquisição de uma solução informatizada para gestão dos canais 
de relacionamento com usuários da copasa mg . 15/02/2019 12 meses 
5 .071 .924,91 0520183102
19 .0403 espólio de antônio alves caldeira I termo aditivo de valor, 
prazo e alteração da titularidade do locador do contrato de locação nº 
14 .3487 . 18/02/2019 12 meses 14 .400,00 próprio
19 .0404 faz publicidade ltda termo de cessão parcial do contrato de 
prestação de serviços n° 16 .2158 para a copanor . 18/02/2019 40 .000,00 
próprio
19 .0405 universidade vale do rio verde de três corações - unincor con-
vênio de estágio curricular profissional para os alunos matriculados na 
universidade vale do rio verde de três corações unincor . 18/02/2019 05 
anos não demanda recursos
19 .0406 rc nunes empreendimentos s/a I termo aditivo de valor e prazo 
ao contrato 17 .0349 . 18/02/2019 24 meses proprio
19 .0407 atcmc associação das empresas de transporte coletivo urbano 
de montes claros II termo aditivo de repique ao contrato 17 .0177 . 
18/02/2019 12 meses proprio
19 .0408 bh incêndio comércio de material de construção em geral ltda 
fornecimento de cotovelos 90° fg ktl, destinados à copasa mg e copa-
nor . 18/02/2019 06 meses 55 .385,00 próprios 0520183044
19.0409 powertech ltda fornecimento de compressor de ar. destinado à 
divisão de águas subterrâneas . 18/02/2019 04 meses 396 .000,00 bndes 
0520180827
19 .0410 centerval industrial ltda fornecimento de tubos em aço car-
bono, destinado ao saa da cidade de igarapé/mg . 18/02/2019 05 meses 
1 .097 .400,00 fgts/cef 0520190034
19 .0411 construtora zanetti ltda execução das obras e serviços de 
ampliação do ses da cidade de bom jesus da penha/mg . 18/02/2019 18 
meses 3 .529 .991,65 próprios 1120190004
19 .0412 saneplan engenharia e construções ltda II termo aditivo de ade-
quação de planilha sem alteração de valor ao contrato de empreitada n° 
18 .0384 . 13/02/2019 não demanda recursos
19 .0413 mrv engenharia e participações s .a termo de doação dos bens 
componentes do saa do empreendimento residencial bosque das águas 
e residencial bosque das margaridas, no município de contagem mg . 
19/02/2019 58 .817,88
19 .0414 dubai são geraldo imobiliária scp termo de acordo, implan-
tação dosaa e/ou ses do ltoeamento residencial bairro são geraldo em 
arcos/mg . 19/02/2019 02 anos
19 .0415 conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente de 
caratinga termo de compromisso, programa confia em 6% para repasse 
pela copasa ao conselho, de valores destinados por seus empregados ao 
fia, tendo por base o ano calendário de 2018. 19/02/2019 16 meses
19.0416 vida prestação de serviços em engenharia ambiente e reflores-
tamento ltda prestação de serviços especializados para elaboração de 
relatórios, estudos e projetos ambientais, previstos no processo de regu-
larização ambiental de empreendimentos da copasa mg . 19/02/2019 12 
meses 5 .202,12 próprios 0520183118
19 .0417 sanepav construções eireli distrato do contrato 18 .0037 . 
19/02/2019
19 .0418 expresso setelagoano ltda contrato para fornecimento de vales-
transporte . 19/02/2019 30 meses próprios inexig . licit .art . 30, I, leI 
13 .303/16
19 .0419 cf motores elétricos ltda II termo aditivo de valor e prazo (repi-
que) ao contrato de prestação de serviços n° 17 .1079 . 20/02/2019 20 
meses 90 .497,65
19 .0420 consórcio infracon rfj conata montes claros vII termo aditivo 
de prazo ao contrato de empreitada n° 17 .1545 . 20/02/2019 3 meses
19 .0421 formacor serviços de pré-impressão ltda - me contrato de pres-
tação de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos 
domésticos e não domésticos do usuário na rua vila rica, 1046, bairro 
jardim montanhês, belo horizonte mg, matrícula 16962877 . 20/02/2019 
05 anos 1 .393,80
19 .0422 município de perdizes termo de renegociação de dívida refe-
rente a existência de um débito do município para com a copasa, 
no valor de 50 .810,27, originário de faturas de água e/ou esgoto . . 
06/02/2019 12 meses 50 .810,27
19 .0423 município de icaraí de minas termo de cessão de uso do poço 
c-01 em icaraí de minas 20/02/2019 60 meses
19.0424 justino davino peres fornecimento de placas de identificação, 
para as unidades vinculadas a spdv . 20/02/2019 60 dias 4 .176,41 pró-
prios 0520183065
19 .0425 mg prestação de serviços eireli - me execução das obras e ser-
viços de ampliação do saa da cidade de guimarânia/mg . 20/02/2019 06 
meses 358 .062,31 próprios 1120180207
19 .0426 associação dos magistrados mineiros “contrato de patrocínio 
do “”45º encontro do colégio de corregedores eleitorais do brasil””, a 
ser realizado em belo horizonte/mg, entre os dias 21 e 22 de fevereiro 
de 2019 .” 19/02/2019 12 meses 80 .000,00 próprios inexig . licit .art . 30, 
caput, leI 13 .303/16
19 .0427 construtora araçuaí ltda epp execução das obras e serviços 
de ampliação do ses da cidade de medina/mg . 21/02/2019 12 meses 
2 .698 .410,35 próprios 1120180206
19 .0428 eas serviços de água e esgoto ltda serviços de cve, manuten-
ção em redes, ligações e redes coletoras e interceptoras no âmbito do 
distrito regional belo horizonte sudoeste - dtso . 21/02/2019 20 meses 
6 .676 .355,22 próprios 2220190003
19 .0429 organizações paula e castro ltda I termo aditivo de valor e prazo 
ao contrato de fornecimento de lanche padrão n° 18 .0493 . 21/02/2019 
01 mês 3 .179,31 próprio
19 .0430 municipio de mirabela formalização de termo de cessão de uso 
21/02/2019 60 meses não demanda recursos
19 .0431 município de januária termo de cessão de uso do poço c-02 em 
januária . 21/02/2019 60 meses
19 .0432 viana mecânica diesel ltda I termo aditivo de valor (25%) ao 
contrato de prestação de serviços n° 18 .0648 . 21/02/2019 26 .662,35 
próprio
19 .0433 infracon engenharia e comércio ltda Ix termo aditivo de 
prazo e adequação sem alteração de valor ao contrato de empreitada nº 
13 .3488 . 21/02/2019 06 meses
19 .0434 conservasolo - engenharia de projetos e consultoria técnica ltda 
vI termo aditivo de adequação de planilha sem alteração de valor ao 
contrato de empreitada n° 13 .1173 . 21/02/2019 não demanda recursos
19 .0435 construtora solutec eireli II termo aditivo de prazo ao contrato 
18 .1201 18/02/2019 02 meses
19 .0436 sarsan engenharia e saneamento ltda I termo aditivo de prazo 
ao contrato de prestação de serviços técnicos n° 18 .0162 18/02/2019 06 
meses não demanda recursos

19 .0437 sarsan engenharia e saneamento ltda I termo aditivo de prazo 
ao contrato de prestação de serviços n° 18 .0163 . 18/02/2019 6 meses 
não demanda recursos
19 .0438 sarsan engenharia e saneamento ltda I termo aditivo de prazo 
ao contrato 18 .0161 18/02/2019 06 meses próprio
19 .0439 universidade federal de minas gerais convênio de cooperação 
técnica para instalação de uma unidade de estação sustentável de trata-
mento de esgoto em escala de demonstração . 21/02/2019 60 meses
19 .0440 município de alpinópolis termo de cessão de uso área da ete de 
alpinópolis . 21/02/2019 concessão
19 .0441 cemig distribuicao s .a instrumento particular de acordo, para 
energização do poço c-05 no povoado de horizonte alegre em patos de 
minas/mg . 21/02/2019 07 meses 17 .500,00 próprio
19 .0442 cemig distribuicao s .a instrumento particular de acordo, para 
energização da eat, localizada na vila de bom sucesso, para atendimento 
à vila santa maria em patos de minas/mg. a obra será realizada pela ele-
trocel ltda . 21/02/2019 07 meses 27 .500,00 próprio
19 .0443 cemig distribuicao s .a instrumento particular de acordo, para 
energização do poço c-05 na vila de arraial dos afonsos em patos de 
minas/mg . 21/02/2019 07 meses 31 .980,00 próprio
19 .0444 município de ouro branco convênio para implantação do saa e 
ses no residencial panorama I e II . 22/02/2019 03 meses próprio
19 .0445 marques e ribeiro participações e administração de bens ltda I 
termo aditivo ao termo de acordo 17 .1647 . 22/02/2019 12 meses
19 .0446 quality lavanderia ltda II termo aditivo de repique ao contrato 
17 .0454 . 22/02/2019 12 meses próprio
19 .0447 fomenge engenharia ltda obras de ampliação do ses da cidade 
de estrela do sul/mg . 22/02/2019 16 meses 4 .242 .476,23 próprios 
1120180184
19 .0448 carlos locação de caminhões e máquinas ltda serviços de trans-
porte de água potável, através de caminhões pipa, para atendimentos 
às cidades/localidades pertencentes à diretoria de operação norte - dnt. 
22/02/2019 12 meses 5 .317 .476,97 próprios 0520183026
19 .0449 organização verdemar ltda I termo aditivo ao contrato 17 .1034, 
alteração de cláusula primeira - objeto . 22/02/2019
19 .0450 município de jacinto contrato de água bruta para fornecimento 
de água necessário ao uso do usuário, de suas instalações localizadas 
à rua clarindo barbosa nº 892, centro, jacinto mg, matrícula 22846727 
22/02/2019 02 anos 350,88
19 .0451 cromalink instrumentos analíticos ltda manutenção preven-
tiva, corretiva em espectrofotômetro, modelo gbc e varian para o labo-
ratório central da copasa 22/02/2019 20 meses 88 .774,40 próprios 
0520190043
19 .0452 zapp - automação e serviços ltda fornecimento de materiais 
elétricos para as estações de tratamento de esgoto da rmbh . 22/02/2019 
12 meses 118 .749,28 próprios 0520190014
19 .0453 ana paula amantéa moreira fornecimento de conjunto moto-
bomba para a cidade de bom despacho/mg . 22/02/2019 06 meses 
125 .579,01 próprios 0520180795
19 .0454 nelia maria cyrino leal ata de registro de preços, para aqui-
sição de colares de tomada em ferro fundido para copasa e copanor . 
22/02/2019 12 meses 255 .838,50 0520193003
19 .0455 silmáquinas comercial ltda locação de 01 (um) grupo geraldo 
para o saa da cidade de alterosa/barranco alto . 22/02/2019 7 dias 
1 .343,15 próprios 0520183094
19 .0456 raem indústria e comércio ltda ata de registro de preços, para 
aquisição de porcas, tubetes e arruelas para copasa mg e copanor . 
22/02/2019 12 meses 147 .990,00 0520183133
19 .0457 gaas serviços e soluções ltda ata de registro de preços para aqui-
sição de porcas, tubetes e arruelas para copasa e copanor . 22/02/2019 
12 meses 2 .745 .569,70
19 .0458 hydrocenter válvulas, tubos e conexões ltda aquisição de 
conexões em ferro galvanizado, destinados à copasa mg e copanor. 
25/02/2019 12 meses 1 .971 .928,80 0520193009
19 .0459 doal plastic indústria e comércio ltda aquisição de colar de 
tomada tipo tê para copasa e copanor . 25/02/2019 12 meses 213 .290,00 
0520193010
19 .0460 comtrafo indústria de transformadores elétricos s .a . manu-
tenção preventiva em transformadores da subestação da ete arrudas . 
25/02/2019 12 meses 839 .172,25 0520183120
19 .0461 cemig distribuição s/a contrato de uso do sistema de distri-
buição de energia elétrica para uc nº 3012829885 em timóteo/mg . 
06/02/2019 24 meses 353 .220,00 próprio inexig . licit . art . 25, I
19 .0462 cemig distribuição s/a contrato do fornecimento de energia elé-
trica uc nº 3012829885 em timóteo/mg . 06/02/2019 24 meses próprios 
disp . licit . art . 24, xxii
19 .0463 dutra e silva ltda contrato de prestação de serviços para recebi-
mento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e não domésticos 
do usuário na av . dos engenheiros, 465, bairro alípio de melo, belo hori-
zonte mg, matrícula 27665933 . 25/02/2019 05 anos 1 .363,20
19 .0464 supermercados bh comércio de alimentos ltda contrato de pres-
tação de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos 
domésticos e não domésticos do usuário na tiradentes, 1535, bairro 
industrial, contagem mg, matrícula 124680968 . 25/02/2019 05 anos 
1 .393,80
19 .0465 fornecedora jácome comércio e indústria ltda contrato de pres-
tação de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos 
domésticos e não domésticos do usuário na rua joaquim josé, 912, 
bairro fonte grande, contagem mg, matrícula 132638550 . 25/02/2019 
05 anos 1 .363,20
19 .0466 posto corujão ltda contrato de prestação de serviços para rece-
bimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e não domésti-
cos do usuário na rua do ouro, 1029, bairro serra, belo horizonte mg, 
matrícula 11265205 . 25/02/2019 05 anos 1 .363,20
19 .0467 construtora solutec eireli serviços de manutenção civil predial 
, com fornecimento total de material nas áreas e unidades administradas 
pela copasa mg, no âmbito da região metropolitana de belo horizonte - 
rmbh . 25/02/2019 12 meses 49 .474,43 próprios 0520183021
19 .0468 maria luiza aparecida de lana silva contrato de locação de imó-
vel, situado na rua joão gonçalves heleno, 148 - bairro santo antônio 
na cidade de dores do turvo/mg - locadora: maria luiza aparecida de 
lana silva . . 25/02/2019 60 meses 30 .000,00 próprios disp . licit . art . 29, 
v, leI 13 .303/16
19 .0469 spe estância do lago empreendimentos imobiliários ltda termo 
aditivo ao termo de acordo 17 .1525 para substituição do plano de tra-
balho . 25/02/2019
19 .0470 inapi - indústria nordestina de acessórios para irrigação ltda 
fornecimento de conexões em ferro fundido . 25/02/2019 12 meses 
214 .387,49 próprios 0520180773
19 .0471 luma engenharia ltda serviços de tamponamento e religação de 
tamponamento com e sem retirada de hidrômetro no âmbito do dtax . 
25/02/2019 20 meses 565 .361,80 próprios 0520190041
19 .0472 inapi - indústria nordestina de acessórios para irrigação ltda 
fornecimento de conexões em ferro fundido 25/02/2019 12 meses 
118 .971,20 próprios 0520180773
19.0473 dma distribuidora s.a termo de rerratificação do contrato 
18 .3154 . 25/02/2019
19 .0474 polierg indústria e comércio ltda ata de registro de preços 
para futura aquisição de colar de tomada tipo te 27/02/2019 12 meses 
2 .519 .900,00 0520193010
19 .0475 companhia de saneamento de minas gerais copasa mg contrato 
de fornecimento de lanche padrão - curvelo/mg . 27/02/2019 12 meses 
73 .930,40 próprio 0520190040
19 .0476 klv engenharia ltda Iv termo aditivo de adequação de pla-
nilha sem alteração de valor ao contrato de empreitada nº 18 .0295 . 
25/02/2019 não demanda recursos
19 .0477 município de guaxupé II termo aditivo de prazo ao convênio 
de cooperação técnica n° 17 .0365 . 22/02/2019 24 meses não demanda 
recursos
19 .0478 detzel consultores associados s/s - epp prestação de serviços de 
elaboração de plano de manejo da área de proteção ambiental munici-
pal serra do timóteo - apa municipal serra do timóteo em timóteo/mg . 
28/02/2019 15 meses 364 .962,46 próprios 1120180110
19 .0479 ville park imperial empreendimentos imobiliários spe ltda 
termo de acordo, implantação do saa e ses do residencial ville park 
imperial em ibirité/mg . 28/02/2019 03 anos
19 .0480 residencial barcelona incorporações spe ltda termo de acordo 
para implantação do saa e ses do residencial barcelonoa no bairro duque 
de caxias em betim/mg . 28/02/2019 não demanda recursos
19 .0481 empreendimento imobiliário pavidez loteadora e brisa do lago 
ltda termo de acordo, implantação do saa e/ou ses do loteamento resi-
dencial brisa do lago em juruaia/mg . 28/02/2019 02 anos
19 .0482 incorporadora moraes ltda termo de acordo, implanta-
ção do saa e/ou ses do loteamento bella vista II, em maria da fé/mg . 
28/02/2019 03 anos
19 .0483 palmyro oliani incorporação e loteamento ltda termo de 
acordo, implantação do saa e/ou ses do loteamento residencial oliani 
em monte sião/mg . 28/02/2019 03 anos
19 .0484 associação comunitária do bem estar social dos moradores do 
alípio de melo contrato de prestação de serviços para recebimento e tra-
tamento de efluentes líquidos domésticos e não domésticos do usuário 

na rua dos médicos, 1 .051, bairro alípio de melo, belo horizonte mg, 
matrícula 1859820 . 28/02/2019 05 anos 1 .363,20
19 .0485 mcm empreendimentos eireli - epp II termo aditivo de adequa-
ção de planilha com acréscimo de valor e prazo ao contrato de emprei-
tada n° 18 .1505 . 28/02/2019 2 meses 10 .348,70 recurso próprio
19 .0486 despro desenvolvimento de projetos e consultoria ltda I termo 
aditivo de adequação de planilha sem alteração de valor ao contrato de 
prestação de serviços n° 18 .2150 28/02/2019 não demanda recursos
19 .0487 construtora hm ltda I termo aditivo de adequação de plani-
lha sem alteração de valor ao contrato de empreitada n° 14 .0004 . 
28/02/2019 não demanda recursos
19 .0488 dakron automação comércio de peças elétricas ltda II termo 
aditivo de repique ao contrato de prestação de serviço n° 17 .1248 . 
28/02/2019 20 meses 318 .996,00 próprio
19 .0489 infracon engenharia e comércio ltda contrato de empreitada 
para execução das obras emergenciais, para recuperação do interceptor 
no ses de santo antônio do monte/mg . 27/02/2019 03 meses 657 .981,52 
próprio disp . licit . art . 29, xv, leI 13 .303/16
19 .0490 companhia de saneamento de minas gerais copasa mg convê-
nio de recomposição de pavimentos com o município de almenara/mg 
27/02/2019 36 meses 363.332,85 próprio e financiado
19 .0491 banco citibank s .a . termo de credenciamento bancário, para 
operações de recebíveis . 28/02/2019 60 meses 022017
19.0501 santa casa de misericordia de belo horizonte contrato de fixa-
ção de subvenção para concessão de subvenção ao cliente, referente ao 
fornecimento de água e/ou coleta de esgoto nos endereços constantes na 
claúsula segunda do contrato . 22/02/2019 10 anos
19 .0502 neuman e esser engenharia e soluções ltda contrato de pres-
tação de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos 
domésticos e não domésticos do usuário localizado na rua gabriela 
de melo, 401, bairro olhos d’água, belo horizonte mg, matrícula 
112505392 14/02/2019 05 anos 1 .363,20
19 .0542 município de são josé da lapa I termo aditivo de prazo ao con-
vênio de cooperação técnica n° 18 .0345 . 18/02/2019 12 meses não 
demanda recurso
19 .0544 município de jequitibá I termo aditivo de prazo ao convênio 
de cooperação técnica n° 18 .0346 18/02/2019 12 meses não demanda 
recurso
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iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimôNio HiStÓrico E ArtÍStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
ExTRATO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas 
Gerais – IEPHA/MG torna público que realizará a Chamada Pública nº 
01/2019 para aquisição de Café Torrado e Moído da Agricultura Fami-
liar . Os interessados deverão protocolar a documentação prevista no 
edital até às 17h do dia 08/04/19 ou apresentá-la pessoalmente até às 
10h do dia 09/04/19, no início da sessão pública, que será realizada no 
auditório do 1º andar do prédio, situado à Rua dos Aimorés nº 1.697 – 
Bairro de Lourdes – BH/MG . Edital disponível no site www .compras .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 16/03/2018 .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE ESPortES
RETIFICAÇÃO

Retifica-se a publicação exibida no dia 14/03/2019 pagina 49, colu-
nas 03 e 04 e página 50, colunas 01 e 02, onde se lê “2018”, leia-se 
“2019” .
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RETIFICAÇÃO

Retifica-se a publicação exibida no dia 14/03/2019 página 50, colunas 
01, onde se lê:
Doação nº 74/2018 Partes: SEESP e MuNICÍPIO DE PONTE 
NOVA-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 08 itens 
(equipamentos de ginástica ao ar livre) no valor total de R$ 13 .251,46 . 
vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: Ade-
nílson Idalino de Sousa, pelo Doador e Antônio Mayrink Bordoni, pelo 
Donatário .

Leia-se:
Doação nº 74/2019 Partes: SEESP e MuNICÍPIO DE PIEDADE DE 
PONTE NOVA-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 
08 itens (equipamentos de ginástica ao ar livre) no valor total de R$ 
13 .251,46 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . 
Assinam: Adenílson Idalino de Sousa, pelo Doador e Antônio Mayrink 
Bordoni, pelo Donatário .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ATO DE SuSPENSÃO DE ExECuÇÃO CONTRATuAL
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de sua 
Subsecretária de Gestão de Pessoas, Kênnya Kreppel Dias Duarte, 
SuSPENDE, até 29 de junho de 2019, a execução do CONTRATO 
9052186 (antigo 1383/2014), celebrado entre a EMPRESA ACCEN-
TuRE DO BRASIL LTDA e o Estado de Minas Gerais, por intermédio 
da SEPLAG . Motiva-se o presente ato pelo encerramento do Projeto 
MASP conforme definição da Câmara de Orçamento e Finanças – COF, 
contida na Ata de Reunião nº 54/2018, sendo este tempo necessário 
para análise da questão pelo atual Secretário de Estado de Planejamento 
e/ou tramitação da rescisão do contrato, a suspensão visa também a não 
produção de efeitos jurídicos relacionados ao contrato . Belo Horizonte, 
01 de março de 2019 . Kênnya Kreppel Dias Duarte, Subsecretária de 
Gestão de Pessoas .
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ExTRATO DE TERMO ADITIvO

5º TA ao contrato nº 9034248/2015 . Partes: SEPLAG e Imobiliária 
Assimob Ltda . Objeto: Prorrogação do contrato original por mais 12 
(doze) meses, reajuste do valor do aluguel e renovação da estimativa 
de gastos com IPTu . vigência: 20/03/2019 a 19/03/2020 . valor: R$ 
118 .193,00 . Dotação orçamentária: 1501 04 122 149 4478 0001 3 3 
90 39 20 . Fonte de recursos: 10 .1 . Data de assinatura: 18/03/2019 . 
Assinam: Itaner Debossan, pela SEPLAG e Dolimar vieira Diniz, pela 
contratada .
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ExTRATO DE TERMO ADITIvO

4º TA ao termo nº 02A/2010 . Partes: SEPLAG e Claro S .A . Objeto: 
Prorrogação do prazo de vigência do termo por mais 12 (doze) meses e 
reajuste do valor da parcela mensal .vigência: 01/11/2018 a 31/10/2019 . 
Data de assinatura: 30/10/2018 . Assinam: Grasielle Oliveira Esposito, 
pela SEPLAG e João Pedro Correia Neves e Marcos Hideki Kano, pela 
contratada .
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ATO DE SuSPENSÃO DE ExECuÇÃO CONTRATuAL

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de sua 
Subsecretária de Gestão de Pessoas, Kênnya Kreppel Dias Duarte, 
SuSPENDE, até 29 de junho de 2019, a execução do CONTRATO 
9073080/2016, celebrado com a EMPRESA Companhia de Tecnologia 
da Informação do Estado de Minas Gerais - PRODEMGE e o Estado 
de Minas Gerais, por intermédio da SEPLAG . Motiva-se o presente ato 
pelo encerramento do Projeto MASP conforme definição da Câmara de 
Orçamento e Finanças – COF, contida na Ata de Reunião nº 54/2018, 
sendo este tempo necessário para análise da questão pelo atual Secretá-
rio de Estado de Planejamento e/ou tramitação da rescisão do contrato, 
a suspensão visa também a não produção de efeitos jurídicos relaciona-
dos ao contrato . Belo Horizonte, 01 de março de 2019 . Kênnya Kreppel 
Dias Duarte, Subsecretária de Gestão de Pessoas .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201903182042300122.


