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Bom Jesus do Oeste, localizada à Praça Bom Jesus, 230, Povoado de 
Bom Jesus do Oeste, Conceição do Pará - MG, CEP 35668-000, e-mail: 
escola .32891@educacao .mg .gov .br até o dia 01/03/2019 às 09:30 .
A Caixa Escolar Ângela Maria de oliveira, realizará Chamada Pública 
02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os grupos Formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, alterada pela 
Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de venda até o 
dia 01/04/2019, às 17:00, na EE Ângela Maria de oliveira, localizada 
à Rua João Mendes Carvalho, 373, Bairro São Pedro, Pará de Minas - 
MG, CEP 35660-235 – Tel . (37) 3236-7506, e-mail: escola .34878@
educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br/
A Caixa Escolar Francisca Campos Guimarães, realizará Chamada 
Pública 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, 
alterada pela Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 18/03/2019, às 16:00, na EE Francisca Campos Gui-
marães, localizada à Praça São José, 25, Centro, Pitangui - MG, CEP 
35650-000 – Tel . (37) 3271-4252, e-mail: escola .35424@educacao .
mg .gov .br os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/ 
Saldo TC 873991/2018
A Caixa Escolar Francisca Campos Guimarães, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 07/03/2019, às 
14:00, Processo Licitatório nº 01/2019, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . 
Os interessados poderão obter informações e cópia completa do edital 
na sede da EE Francisca Campos Guimarães, localizada à Praça São 
José, 25, Centro, Pitangui - MG, CEP 35650-000 – Tel. (37) 3271-4252, 
e-mail: escola .35424@educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet http://www .portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br/ até o dia 07/03/2019 às 13:30 . Saldo 
TC 873991/2018
A Caixa Escolar Miguel Gontijo, realizará Chamada Pública 03/2019 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, alterada pela Reso-
lução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
18/03/2019, às 18:00, na EE Miguel Gontijo, localizada à Praça Milton 
Campos, 140, Bairro vila Aurora, Bom Despacho - MG, CEP 35600-
000 – Tel . (37) 3522-1731, e-mail: escola .32395@educacao .mg .gov .br 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/ Saldo TC 
873861/2018
A Caixa Escolar Eva Maria Marques, realizará Chamada Pública 
01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os grupos Formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, alterada pela 
Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
19/03/2019, às 17:00, na EE Coronel Egídio Benício de Abreu, locali-
zada à Rua Capitão Procópio, 001, Bairro Vila Militar, Bom Despacho 
- MG, CEP 35600-000 – Tel . (37) 3522-1155, e-mail: escola .311898@
educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br/ Saldo TC 876517/2018
A Caixa Escolar de Tavares, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que realizará no dia 01/03/2019, às 14:00, Processo Licitató-
rio nº 01/2019, Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimen-
tícios com recursos da Alimentação Escolar . os interessados poderão 
obter informações e cópia completa do edital na sede da EE Francisco 
de Assis viana, localizada à Praça Nossa Senhora da Conceição, s/n, 
Distrito de Tavares, Pará de Minas - MG, CEP 35660-786 – Tel . (37) 
3233-9149, e-mail: escola .35050@educacao .mg .gov .br os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/ até o dia 01/03/2019 
às 10:00 .
A matéria publicada no MG de 16/02/2019, sábado, página 40, coluna 
02, onde se lê: “A Caixa Escolar Francisco Botelho, realizará Chamada 
Pública 01/2019 . . . “ leia-se  . . .” A Caixa Escolar Francisca Botelho, rea-
lizará Chamada Pública 01/2019 . . . “

40 cm -22 1197561 - 1
ANuLAÇAo DE ExTRATo DE EDITAL 

DE CHAMADA PuBLICA
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio 
da Superintendência Regional de Ensino de Guanhães, ANuLA o edital 
publicado no MG 16/02/2019, pág . 40, col . 02, destinado a aquisição de 
Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar .

2 cm -22 1197497 - 1
EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE 

GÊNERoS ALIMENTÍCIoS – PNAE
A Caixa Escolar Raulino Pacheco torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 11/03/2019, às 16:30h, Processo 
licitatório nº 01/2019, Modalidade convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 

informações e cópia do edital completo na sede da EE Raulino Pacheco, 
localizada na Praça Milton Braga, n°62, Bairro: Centro, Cidade: Rio 
Novo – MG – CEP: 36150000 – Telefone: (32) 3274-1246, e-mail: 
escola69523@educacao .mg .gov .br até o dia 11/03/2019, às 16:00h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar da Escola Estadual Barão do Retiro realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no artigo 27 da Resolução CD/FNDE 
nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 18/03/2019, 
às 17h:30, na EE Barão do Retiro, localizada na Rua: Cel . onofre 
Augusto de Paula, n° 685 Bairro: Centro, Cidade: Chácara – MG – 
CEP: 36110 .000 – Telefone: (32) 3277-1006, e-mail: escola .68195@
educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar da Escola Estadual Barão do Retiro torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18/03/2019, às 
17h:30, Processo licitatório nº 01/2019, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da na 
EE Barão do Retiro, localizada na Rua: Cel . onofre Augusto de Paula, 
n°685 Bairro: Centro, Cidade: Chácara – MG – CEP: 36110 .000 – Tele-
fone: (32) 3277-1006, e-mail: escola .68195@educacao .mg .gov .br até o 
dia 15/03/2019, às 22h .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Dr . Pedro Marques, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/03/2019, às 10h00m, Pro-
cesso licitatório nº 01/2019, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede, na EE Derme-
val Moura de Almeida, localizada na Rua: Comendador Thereziano, nº 
126, Bairro: Centro, Cidade: Rio Preto – MG – CEP: 36130-000 – Tele-
fone: (32) 3283-1311, e-mail: escola .69604@educacao .mg .gov .br até o 
dia 28/02/2019, dàs 08:00 hs ás 20:00hs .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Dr . Pedro Marques, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/03/2019, às 10:20hs, Pro-
cesso licitatório nº 02/2019, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede, na EE Derme-
val Moura de Almeida, localizada na Rua: Comendador Thereziano, nº 
126, Bairro: Centro, Cidade: Rio Preto – MG – CEP: 36130-000 – Tele-
fone: (32) 3283-1311, e-mail: escola .69604@educacao .mg .gov .br até 
dia 28/02/2019, dàs 08:00 hs ás 20:00hs .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Dr . Pedro Marques, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 25/03/2019, às 10h00m, Pro-
cesso licitatório nº 03/2019, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede, na EE Derme-
val Moura de Almeida, localizada na Rua: Comendador Thereziano, nº 
126, Bairro: Centro, Cidade: Rio Preto – MG – CEP: 36130-000 – Tele-
fone: (32) 3283-1311, e-mail: escola .69604@educacao .mg .gov .br até o 
dia 22/03/2019, dàs 08:00 hs ás 20:00hs .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Lima Duarte torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 08/03/2019, às 10:00h, Processo 
licitatório nº 01/2019, Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Adalgisa de 
Paula Duque, localizada na Rua: José Virgílio, 458, Bairro: Centro, 
Cidade: Lima Duarte – MG – CEP: 36 .140-000 – Telefone: (32) 3281-
2000, e-mail: escola .69019@educacao .mg .gov .br até o dia 07/03/2019, 
às 16:00hs .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Comendador Mariano Procópio realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 27/03/2019, às 
18h, na EE Antônio Carlos, localizada na Rua Cel . vidal, n° 180 – CEP: 
36080-080 – Telefone: (32) 3215-9733, e-mail: eeacjf@gmail .com . os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Comendador Mariano Procópio torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/03/2019, 
às 10:30h, Processo licitatório nº 01/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Antônio Carlos, localizada na Rua Coronel vidal, n° 180 – CEP: 
36080-080 – Telefone: (32) 3215-9733, e-mail: eeacjf@gmail .com até 
o dia 27/03/2019, às 18:00 h .

20 cm -22 1197708 - 1

09/2017 26 .321 .176/0001-39
SuPREMA PAPELARIA 
E SuPRIMENToS PARA 
INFoRMáTICA

18/09/2017

Pagamento a microempresa ou empresa de 
pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual 
n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja impres-
cindivel para assegurar a integridade do patrimonio 
publico ou para manter o funcionamento das ati-
vidades finalisticas do orgao ou entidade, quando 
demonstrado o risco de descontinuidade da pres-
tacao de um servico publico de relevancia ou cum-
primento da misso institucional (fornecimento de 
material para escritório ao 22 BPM).

R$ 434,00

01/2018 97 .551 .426/0001-75 ExTINToRES BETIM 
LTDA - ME 11/01/2018

Pagamento a microempresa ou empresa de 
pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual 
n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja impres-
cindivel para assegurar a integridade do patrimonio 
publico ou para manter o funcionamento das ati-
vidades finalisticas do orgao ou entidade, quando 
demonstrado o risco de descontinuidade da pres-
tacao de um servico publico de relevancia ou cum-
primento da misso institucional (manutenção e 
reparo em extintores de incêndio do 1º BPM) .

R$ 2 .411,00

03/2018 01 .644 .731/0001-32 CTIS TECNoLoGIA S/A 02/05/2018

Pagamento a pessoa jurídica, quer seja socie-
dade de economia mista, de contrato cujo objeto 
seja imprescindivel para assegurar a integridade 
do patrimonio publico ou para manter o funcio-
namento das atividades finalisticas do orgao ou 
entidade, quando demonstrado o risco de descon-
tinuidade da prestacao de um servico publico de 
relevancia ou cumprimento da misso institucional 
(locação de impressora para atender demanda do 
5º BPM) .

R$ 47,32

01/2018 06 .947 .769/0001-06 JETMAX SOLUÇÕES EM 
IMPRESSÃo LTDA - EPP 09/01/2018

Pagamento a microempresa ou empresa de 
pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual 
n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja impres-
cindivel para assegurar a integridade do patrimonio 
publico ou para manter o funcionamento das ati-
vidades finalisticas do orgao ou entidade, quando 
demonstrado o risco de descontinuidade da presta-
cao de um servico publico de relevancia ou cumpri-
mento da misso institucional (locação de copiadora 
/ impressora para atender demanda do 41º BPM) .

R$ 102,84

11/2017 17 .281 .106/0001-03
CoMPANHIA DE SANE-
AMENTo DE MINAS 
GERAIS - CoPASA

04/01/2018

Pagamento a pessoa juridica de contrato cujo 
objeto seja imprescindivel para assegurar a inte-
gridade do patrimonio publico ou para manter o 
funcionamento das atividades finalisticas do orgao 
ou entidade, quando demonstrado o risco de des-
continuidade da prestacao de um servico publico 
de relevancia ou cumprimento da misso institucio-
nal (serviço de abastecimento de agua e coleta de 
esgoto do 1º BPM) .

R$ 4 .791,89

12/2017 17 .281 .106/0001-03
CoMPANHIA DE SANE-
AMENTo DE MINAS 
GERAIS - CoPASA

08/01/2018

Pagamento a pessoa juridica de contrato cujo 
objeto seja imprescindivel para assegurar a inte-
gridade do patrimonio publico ou para manter o 
funcionamento das atividades finalisticas do orgao 
ou entidade, quando demonstrado o risco de des-
continuidade da prestacao de um servico publico 
de relevancia ou cumprimento da misso institucio-
nal (serviço de abastecimento de agua e coleta de 
esgoto do 1º BPM) .

R$ 5 .239,32

12/2017 17 .281 .106/0001-03
CoMPANHIA DE SANE-
AMENTo DE MINAS 
GERAIS - CoPASA

29/12/2017

Pagamento a pessoa juridica de contrato cujo 
objeto seja imprescindivel para assegurar a inte-
gridade do patrimonio publico ou para manter o 
funcionamento das atividades finalisticas do orgao 
ou entidade, quando demonstrado o risco de des-
continuidade da prestacao de um servico publico 
de relevancia ou cumprimento da misso institucio-
nal (servico de abastecimento de agua e coleta de 
esgoto do 22º BPM) .

R$ 924,80

Quartel em Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2019

Gibran Maciel da Silva, Maj PM .
ordenador de Despesas / CAA-1

Arilson Pereira Miranda, 1º Ten PM .
Responsavel Tecnico

40 cm -22 1197410 - 1
JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

CATEGoRIA II – FoRNECIMENTo DE BENS
Mês/
ano CNPJ Razão Social Data de exigibilidade Justificativa valor

02/2019 04 .297 .215/0001-77
vISIARTEMB 
CoMERICIAL 
LTDA EPP

19/02/2019

O art.78 da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre as hipóteses que 
constituem motivo para rescisão do contrato ou suspen-
são, dentre elas a prevista no inciso xv . Sendo assim, o 
não pagamento da despesa implicava em risco na inter-
rupção da prestação do serviço decorrentes do prazo 
contratual, ameaça da empresa e colapso na prestação 
do serviço de segurança pública no Estado, tendo em 
vista que as despesas estavam com mais de 90 dias em 
atraso de pagamento . Considerando tratar-se de empresa 
de pequeno porte

R$ 10 .450,00

Lívia Neide de Azevedo Alves, Ten Cel - ordenadora de Despesas do CSC-PM 
Ederson de Assis Carvalho, 1º Ten - Chefe da SoFI CSC-PM

8 cm -22 1197533 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

CATEGoRIA III – PRESTAÇÃo DE SERvIÇoS

Mês/ano CNPJ Razão Social Data de 
exigibilidade Justificativa valor

02/2019 33337122/0001-27 IPIRANGA PRoDuToS 
DE PETRoLEo S/A 22/02/2019

O art.78 da Lei nº 8.666/93 dispõe sobre as hipóteses que 
constituem motivo para rescisão do contrato ou suspen-
são, dentre elas a prevista no inciso xv . Sendo assim, o 
não pagamento da despesa implicava em risco na inter-
rupção da prestação do serviço decorrentes do prazo 
contratual, ameaça da empresa e colapso na prestação 
do serviço de segurança pública no Estado, tendo em 
vista que as despesas estavam com mais de 90 dias em 
atraso de pagamento . Considerando que o crédito devido 
à empresa trata-se de serviço continuado e imprescindí-
vel para a manutenção do funcionamento das atividades 
finalísticos do órgão. (COMBUSTÍVEL)

R$ 
5 .000 .000,00

Geraldo Domingues, Cap PM - ordenador de Despesas do CMI-PM 
Ederson de Assis Carvalho, 1º Ten PM – Chefe da SoFI

10 cm -22 1197528 - 1

JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLOGICA
Policia Militar de Minas Gerais – Primeira Regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1

CATEGoRIA III – PRESTACoES DE SERvICoS

Mes/Ano CNPJ Razao Social Data da 
exigibilidade Justificativa valor

01/2018 41 .658 .519/0001-49 CENTRAL SuPRIMEN-
ToS LTDA 11/01/2018

- Pagamento a microempresa ou empresa de 
pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual 
n 44 .630/07, de contrato cujo objeto seja impres-
cindivel para assegurar a integridade do patrimonio 
publico ou para manter o funcionamento das ati-
vidades finalisticas do orgao ou entidade, quando 
demonstrado o risco de descontinuidade da pres-
tacao de um servico publico de relevancia ou cum-
primento da misso institucional (fornecimento de 
material para escritório ao 41º BPM).

R$ 540,25

ExTRATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL 
DE PREGÃo ELETRÔNICo

PMMG-BPMRv . Pregão eletrônico; objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de manutenção, aferição, 
certificações com eventual substituição de peças nos etilômetros das 
diversas unidades operacionais da PMMG, conforme Edital 01/2019 . 
Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 14 h de 26/02/19 
até as 08h59min de 12/03/19 . www .compras .mg .gov .br e https://www .
policiamilitar .gov .br/portal-pm/licitacao .action

2 cm -22 1197686 - 1
AvISo DE LICITAÇÃo

PMMG – 12ª RPM. Pregão Eletrônico 05/2019. Objeto: AQUISIÇÃO 
de aparelhos de ar condicionado split para o 62º BPM, em Caratinga/ 
MG e para o 58º BPM, em Coronel Fabriciano/ MG . Propostas: envio 
ao Portal de Compras/MG até 08h59min de 11/03/2019 .

1 cm -22 1197678 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG - EM / 9ª RPM – Pregão Eletrônico – Processo de Compra 
125976000001/2019 . objeto: Aquisição de ração para alimentação dos 
cães do 3º Pel PCães da 2ª Cia PChoq 9º BPE em uberlâdia/MG, para o 
ano de 2.019, conforme especificações detalhadas no anexo I do Edital. 
A Seção foi Suspensa por desconexão superior a 10mim e reabrirá dia: 
08/03/2019 às 09h00min
www .compras .mg .gov .br

2 cm -22 1197770 - 1

ExTRATo DE TERMo ADITIvo
PMMG – CTT: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 9 .197 .120/2018, Ata de 
Registro de Preços Nº 235/2018, Planejamento nº 259/2018 - Empresa 
Tait Comunicações Brasil Ltda . objeto: prorrogação da entrega de 
componentes para rádio, sendo prorrogado por 60 dias findando em 
05/04/2019, permanecendo inalterado as demais clausulas e condições 
contratadas .

2 cm -22 1197416 - 1
ExTRATo DE TERMo ADITIvo DE CoNTRATo

CSC-PMMG- 3º TA Ao CT 17/2014 – Compras n° 9181824/2018 . 
objeto: alteração da Claúsula Terceira (Do Preço), em face do Acordo 
Coletivo de Trabalho –CCT, reajuste dos salarios da categoria e ainda 
do vale transporte, passando o valor global anual para R$ 2 .650 .900,44 . 
Informações: telefax (31) 2123-1039, em horário comercial ou no 
e-mail: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br .

2 cm -22 1197338 - 1

PMMG/CoMAvE – PREGÃo ELETRÔNICo 
PARA REGISTRo DE PREÇoS NR 01/2019 . 

Objeto: o fornecimento de combustível de aviação para o órgão gestor e 
participantes . A abertura da sessão será no dia 12/02/2019, às 09:00 hs . 
Sítio: www .compras .mg .gov .br

1 cm -22 1197666 - 1
ExTRATo DE AvISo DE LICITAÇÃo

PMMG/9ªRPM– o Major PM, ordenador de despesas da 9ª RPM, 
resolve abrir processo licitatório nº 1259760 03/2019, na modalidade 
pregão eletrônico, com objetivo de contratar empresas para prestação 
de serviços de revisão, de manutenções preditivas(preventiva ou corre-
tiva), incluso o fornecimento de peças e acessórios originais de veícu-
los da frota da 9ª RPM . Período para envio das propostas comerciais: 
09h00min do dia 25/02/2019 até as 09h59min do dia 14/03/2019 . Data 
do certame: 14/03/2019 às 10h00min . Local para envio das propostas 
como do certame será o sítio compras .mg .gov .br . valor do processo: R$ 
241 .620,78 . Regra de participação: exclusiva para ME/EPP . o edital 
encontra-se disponível gratuitamente no sítio compras .mg .gov .br .

3 cm -22 1197470 - 1

ExTRATo DE CoNvÊNIo
PMMG - 37º BPM x Prefeitura Municipal de Ibiá/MG . Cessão de uso 
11/2019; Objeto: Cessão gratuita de um imóvel situado à Avenida Tan-
credo Neves63- Centro, para uso exclusivo de instalação da 224ª Cia 
PM do 37º BPM . vigência: 01/01/2019 à 31/12/2020 .

1 cm -22 1197654 - 1

ExTRATo DE TERMo ADITIvo
PMMG/ CTT x Empresa Tait Comunicações Brasil Ltda . 1º aditivo ao 
contrato nº 9 .197 .305/2018 . objeto: alteração da clausula 3º do contrato 
decorrente do acréscimo de 02 unidades de rádios transceptores tipo 
móvel digital, nos termos do §1° do Art 65 da Lei 8.666/93, passando 
o valor global do contrato para R$ 2 .815 .230,00 . Ficam inalteradas as 
demais cláusulas .

2 cm -22 1197545 - 1

ExTRATo DE AuToRIZACAo DE uSo DE IMovEL
PMMG – 31 BPM . Autorizacao onerosa de uso de Imovel, de proprie-
dade do Estado de Minas Gerais, n 001/2019 entre o Autorizante Ten 
Cel PM Fabiano Rocha dos Santos e o Autorizado Cb PM vinicius de 
oliveira Hespanhol . vigencia de 60 (sessenta) meses a contar da data 
de assinatura .

2 cm -22 1197509 - 1

SEEMG
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