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Polícia militar do eStado 
de minaS GeraiS

PMMG – 42º BPM x Sd PM Cláudio Alessandro Coura Araújo . Auto-
rização de Uso nº 08/12; 2º Aditivo . Objeto: prorrogar a vigência até 
21/08/16 . valor: R$172,18 .

1 cm -28 737891 - 1
PMMG-CTT . Pregão Eletrônico 1250107 27/2015 . Objeto: Aquisição 
de ferramentas e afins, dia 14/09/2015, às 09:00h. Propostas: envio ao 
Portal de Compras/MG, até às 08:55h de 14/09/2015 . Edital disponível 
em www .compras .mg .gov .br e www .policiamilitar .gov .br .

1 cm -28 737580 - 1
PMMG – 15ª Cia PM ind MAT . Pregão Eletrônico 12/2015; Objeto: 
contratação de serviços gerais de manutenção automotiva para a via-
tura VW Amarok, placa NXX-1796, prefixo PMMG 20004, conforme 
Edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 08:30h de 
29/08/2015 até às 08:30h de 10/08/2015 .

1 cm -28 737578 - 1
PMMG - 5ª CiA PM iND MAT x AMC informática Ltda: Contrato 
Nº 14 .598/12 de locação de equipamento para impressão e reprogra-
fia. 3º Termo Aditivo. Objeto: prorrogar a vigência de 29/08/2015 a 
28/08/2016 . valor mensal: R$ 199,22 . 

1 cm -28 737531 - 1
PMMG – 4ª RPM x CERESP – Permissão de Uso 72/2015 . Objeto: 
Permissão de uso gratuito do estande de tiro . vigência: 60 meses . valor: 
gratuito .

1 cm -28 737535 - 1
CSC PM-PE 17/15 - PC 12/15; Unid: 1259662 . Objeto: Serviço de 
adaptação da estrutura física da DCO, conforme condições previs-
tas no Edital . Proposta via Portal Compras/MG, início 31Ago15 às 
11:00hs . Sessão 10Set15 às 09:30h . Demais informações: www .com-
pras .mg .gov .br .
CMB – 2º TA ao Contrato 71/14 Compras 17 .812 PMMG x CON-
CEiTO SERviÇOS LTDA . Objeto: Alteração da Cláusula Décima Pri-
meira (Da vigência), prorrogando por mais 1 (um) mês .
CMB – 3º TA ao Contrato 71/14 Compras 17 .812 PMMG x CON-
CEiTO SERviÇOS LTDA . Objeto: Alteração da Cláusula Terceira (Do 
Preço), reajuste salarial conforme CCT 2015/2015 .

3 cm -28 737526 - 1
PMMG – 4ª RPM x Prefeitura de Divino/MG – Convênio nº 71/2015 . 
Objeto: aperfeiçoamento do policiamento rodoviário . vigência: 
01/08/2015 a 31/07/2020 . valor: R$7 .200,00 .

1 cm -28 737513 - 1
PMMG – CAA/11 . O Centro de Apoio Administrativo-11 torna público 
que relizará dispensa de licitação para alienação de bens inservíveis, 
sendo 03 lotes, 01 lote de sucata de materiais de escritório, 01 lote de 
sucata de materiais eletrônicos e 01 lote de sucata de materiais hospita-
lares . Os lotes estarão disponíveis para visitação nos dias 31 de agosto, 
01 e 02 de setembro de 2015 das 08:00 as 12:00 Hs, no pátio do 10º 
BPM, localizado a Av . Dep . Plínio Ribeiro, 2 .810, B . Jardim Palmeiras 
em Montes Claros/MG . A sessão para recebimento de propostas ocor-
rerá no dia 03/09/2015 às 09:00 horas no mesmo endereço . Maiores 
informações pelo fone (38) 3201-0334 .

3 cm -28 737616 - 1
PMMG – 12º BPM . Revogação de Pregão: Em tempo, ressalta-se que 
o Pregão Eletrônico 10/2015, processo de compra nº 1251411-33/2015 
foi revogado para ajustes de fontes de recursos nas dotações orça-
mentárias, sendo nesta oportunidade publicado novo certame . Pregão 
Eletrônico 11/2015, processo de compra: 1251411- 35/2015; Objeto: 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa espe-
cializada no ramo para fornecimento de materiais hidráulicos, elétri-
cos, de construção e pintura conforme descrito e especificado no Anexo 
i deste Edital, para o 12º BPM sediado na cidade de Passos/MG no 
exercício de 2015 . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 
13:00h de 31/08/2015 até às 10:00 h do de 11/09/2015 . Site: www .
compras .mg .gov .br

3 cm -27 737489 - 1
PMMG - 11ª RPM x Município de São João da Lagoa/MG; 1º Termo 
Aditivo ao Convênio 02/2015 . Objeto: Alterar o valor e o Plano de 
Trabalho do Convênio firmado entre as partes em 26/02/2015. O valor 
mensal a ser repassado pelo Município será decrescido de R$ 6 .300,00 
para R$ 2 .600,00 . Novo valor total estimado do convênio: 53 .400,00 .

1 cm -28 737686 - 1
 Consulta Pública – Registro de Preços para implantação do sistema 
de radiocomunicação digital, Tecnologia P25 fase 2, em vHF em Belo 
Horizonte e RMBH instalado e em condições de funcionamento . Edi-
tal no site: www .policiamilitar .mg .gov .br e/ou www .compras .mg .gov .
br. Os interessados, identificados com nome, CPF/CNPJ, telefone 
de contato e endereço, poderão apresentar comentários e sugestões 
encaminhados ao e-mail: ctt-secaolicitaçao@pmmg .mg .gov .br até as 
09h30min de 15/09/2015 A audiência ocorrerá no Auditório do CTT, 
sito à Av . Amazonas, 6 .455, Gameleira, dia 15/09/2015 . às 09hs30min 
o credenciamento dos interessados ocorrerá entre 09h00 e 09h30min 
da mesma data . 

3 cm -28 737886 - 1
PMMG – 25ºBPM – Griffon Consultoria e Serviços Eireli - ME . Con-
trato 14 .871/2012 . 6º Aditivo . Objeto: Atualização dos valores contra-
tados . Data: 28/08/15 . valor: R$ 73 .382,21 .

1 cm -28 737768 - 1
PMMG – 44º BPM x Graciema Park Hotel LTDA . Objeto: Contrato nº 
9042807, locação de imóvel, para funcionamento da sede do 44º BPM 
Almenara/MG . vigenc: 24/08/2015 a 24/07/2016, valor R$6 .000,00 
mês, anual 72 .000,00

1 cm -28 737943 - 1
PMMG x AMC informática Ltda, Contrato 14559/2012, 4º termo adi-
tivo . Objeto: Destina-se ao reajuste de valor através do índice iPC-A 
(iBGE), aumento na quantidade de cópias e prorrogação da vigência 
até 29 de agosto de 2016 .

1 cm -28 737881 - 1
PMMG–19º BPM . Pregão Eletrônico . Objeto: Aquisição de serviço de 
fornecimento de lanches/desjejum e refeições para militares que cum-
prem ou que cumprirão penas ou outras medidas judiciais no espaço 
prisional do 19ºBPM, conforme Edital . Propostas: envio ao Portal de 
Compras/MG, entre 08:30h de 01/09/2015 até às 09:00h de 17/09/2015 . 
www .compras .mg .gov .br e https:/www .policiamilitar . .mg .gov .br/por-
tal-pm/licitacao .action .

2 cm -28 737621 - 1

inStituto de Previdência doS 
ServidoreS militareS

instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais/ iPSM – 11ª RPM – 51º BPM – Janaúba/MG
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O iPSM, através do Ten Cel PM Klevson Pires Martins, Chefe 
Estado Maior da 11ª RPM (delegação Portaria 306/2012 – DG/iPSM) 
e prestadores de serviço de assistência à saúde na região da 11ª RPM . 
Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxiPSM . Pagamento: via SiMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos .
*Dotação Orçamentária:
2121 .10 .302 .715 .4392-0001-3390 .36 .49 .1;
2121 .10 .302 .715 .4392-0001-3390 .36 .50 .1;
2121 .10 .302 .715 .4392-0001-3390 .36 .60 .1;
2121 .10 .302 .715 .4392-0001-3390 .39 .49 .1;
2121 .10 .302 .715 .4392-0001-3390 .39 .50 .1;
2121 .10 .302 .715 .4392-0001-3390 .39 .60 .1;
2121 .10 .302 .715 .4395-0001-3390 .36 .49 .1;
2121 .10 .302 .715 .4395-0001-3390 .36 .50 .1;
2121 .10 .302 .715 .4395-0001-3390 .36 .60 .1;
2121 .10 .302 .715 .4395-0001-3390 .39 .49 .1;
2121 .10 .302 .715 .4395-0001-3390 .39 .50 .1;
2121 .10 .302 .715 .4395-0001-3390 .39 .60 .1 .
**Objeto: Prestação de serviços de assistência à saúde aos beneficiários 
do iPSM, através dos seguintes contratado-credenciados:
Centro de Diagnóstico por imagem Ltda ME . vigência: 31/07/2015 a 
30/07/2020 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: 
Ten Cel PM Klevson Pires Martins e Contratado-credenciados .
– 4ª RPM – 47º BPM - Muriaé

Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O iPSM, através do Ten Cel PM Cláudio Nazário da Silva 
Machado, Cmte do 47º BPM (delegação pela Portaria 306/2012 – DG/
iPSM) e prestadores de serviços de assistência à saúde, na área de res-
ponsabilidade do 47º BPM . Preço: Conforme tabela do PAS PMMG-
CBMMG-iPSM (US de acordo com o procedimento) . Pagamento: via 
SiMG, conforme fatura de bens fornecidos, serviços .
*Dotação Orçamentária
**Objeto: AAB de S Ribeiro Ótica ME, Medifirma Serviços Médicos 
Ltda, Clínica Médica Habilitar Ltda ME, CORP – Clínica Odontologica 
Dra Renata Ribeiro Peçanha Ltda . vigência: 27/08/2015 a 26/08/2020 . 
Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: Ten Cel PM 
Cláudio Nazário da Silva Machado e Contratado-credenciados .
- 13ª RPM – 31º BPM – Conselheiro Lafaiete
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O iPSM, através do Ten Cel PM Sérgio Henrique Cardoso, 
Cmte do 31º BPM (delegação pela Portaria DG 306/2012 – iPSM) e 
prestadores de serviços de assistência à saúde na área de responsabi-
lidade do 31º BPM . Preço: Conforme tabela do PAS (US de acordo 
com o procedimento) . Pagamento: via SiMG, conforme faturas de bens 
fornecidos, serviços .
*Dotação Orçamentária:
**Objeto: Lummax Serviços Médicos Ltda ME . vigência: 25/08/2015 
a 24/08/2020 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatá-
rios: Ten Cel Sérgio Henrique Cardoso e contratado-credenciados .
-18ª RPM – 12º BPM - Passos
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O iPSM, através do Ten Cel Leander Tostes de Castro Souza, 
Cmte do 12º BPM . (delegação pela Portaria DG 306/2012 – iPSM) e 
prestadores de serviços de assistência à saúde na região de Passos-MG . 
Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxiPSM . Pagamento: via SiMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos .
*Dotação Orçamentária:
**Objeto: Laboratório Matos Análises Clínicas . vigência: 14/08/2015 a 
13/08/2020; Neuro Clínicas Passos SC Ltda EPP . vigência: 25/08/2015 
a 24/08/2020 Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 21/08/2015 . Signatários: 
Ten Cel Leander Tostes de Castro Souza e Contratado-credenciados .
- Resumo do quinto termo aditivo aos contratos de prestação de servi-
ços de assistência à saúde .
*Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogar a vigência 
do contrato Ailzia Maria da Silva . vigência: 25/05/2015 a 24/10/2015 . 
Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: Ten Cel 
Leander Tostes de Castro Souza e Contratado-credenciados .
- Resumo do segundo termo aditivo ao contrato de prestação de servi-
ços de assistência à saúde .
*Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogar a vigência 
do contrato Rodrigo Lana Martins . vigência: 23/08/2015 a 22/08/2016 . 
Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: Ten Cel 
Leander Tostes de Castro Souza e Contratado-credenciados .
- 4ª RPM – 21º BPM - Ubá
Resumo do quarto termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 
de assistência à saúde . Partes: O iPSM, pelo Ten Cel PM Lúcio Mauro 
Campos Silva, Cmte do 21º BPM (delegação Portaria 306/2012) e 
prestadores de serviços de assistência à saúde na região do 21º BPM . 
Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxiPSM . Pagamento: via SiMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos .
*Dotação Orçamentária:
**Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogar a vigên-
cia do contrato de Felipe de Carvalho Costa . vigência: 22/08/2015 a 
21/08/2015 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: 
Ten Cel PM Lúcio Mauro Campos Silva e Contratado-credenciados .
- 18ª RPM – 29º BPM – Poços de Caldas
Resumo do primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de servi-
ços de assistência à saúde . Partes: O iPSM, pelo Ten Cel PM Frederico 
Antonio de Lima, Cmte do 29º BPM (delegação Portaria 306/2012) 
e prestadores de serviços de assistência à saúde na área do 29º BPM . 
Preço: Conforme Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) 
PMMGxCBMMGxiPSM . Pagamento: via SiMG, conforme faturas de 
serviços/bens fornecidos .
*Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogar a vigên-
cia do contrato de Marcio Eli de Pontes . vigência: 29/08/2015 a 
28/09/2016 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: 
Ten Cel PM Frederico Antonio de Lima e Contratado-credenciados
-Resumo do segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 
de assistência à saúde .
*Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogar a vigên-
cia do contrato de Maria Auxiliadora Resende Ladeira . vigência: 
13/08/2015 a 12/09/2016 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . 
Signatários: Ten Cel PM Frederico Antonio de Lima e Contratado-
credenciados

- 10ª RPM – 15º BPM – Patos de Minas
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O iPSM, através do Cel PM Elias Perpétuo Saraiva, Cmte da 10ª 
RPM (delegação Portaria 306/2012) e prestadores de serviços de assis-
tência à saúde na região do 62º BPM . Preço: Conforme Tabela do PAS 
(US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxiPSM . Paga-
mento: via SiMG, conforme faturas de serviços/bens fornecidos .
*Dotação Orçamentária
**Objeto: Stout Alfa Clínica de Fisioterapia Eireli . vigência: 11/08/2015 
a 10/08/2020 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatá-
rios: Cel PM Elias Perpétuo Saraiva e Contratado-credenciados .
- 37º BPM - Araxá
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O iPSM através do Ten Cel PM Arnaldo Pereira Junior, Cmte 
do 37º BPM (delegação Portaria 306/2012) e prestadores de serviço 
de assistência à saúde na localidade de Araxá/MG . Preço: Conforme 
Tabela do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMG-
xiPSM . Pagamento: via SiMG, conforme faturas de serviços/bens 
fornecidos .
*Dotação Orçamentária:
**Objeto: Promater Consultório Médico Ltda . vigência: 24/08/2015 a 
23/08/2020 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: 
Ten Cel PM Arnaldo Pereira Junior e contratado-credenciados .
- 14ª RPM – 42º BPM - Curvelo
Resumo do primeiro termo aditivo aos contratos de prestação de ser-
viços de assistência à saúde . Partes: O iPSM, através do Cel PM Gil-
mar Prates Teixeira, Cmte da 14ª RPM (delegação pela Portaria DG 
306/2012 – iPSM) e prestadores de serviços de assistência à saúde 
na região da 14ª RPM . Preço: Conforme Tabela do PAS PMMG-
CBMMG-iPSM (US de acordo com o procedimento) . Pagamento: via 
SiMG, conforme faturas de serviços/bens fornecidos
*Dotação Orçamentária:
*Objeto: Constitui objeto do presente termo aditivo alterar o item Ser-
viços do Anexo único aos contratos: 594/2014 - Clínica Pasver Serviços 
de Fonoaudiologia e Audiologia Ltda ME; 595/2014 – Cardiolazzi Ser-
viços Médicos Ltda ME . vigência: a partir de 26/08/2015 . . Foro: Belo 
Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signatários: Cel PM Gilmar Prates 
Teixeira e Contratado-credenciado .
- 14ª RPM – 3º BPM – Diamantina
Resumo do contrato de prestação de serviços de assistência à saúde . 
Partes: O iPSM, pelo Ten Cel PM João Carlos Mesquita de Moraes, 
Cmte do 3º BPM (delegação Portaria 306/2012) e prestadores de servi-
ços de assistência à saúde na área do 3º BPM . Preço: Conforme Tabela 
do PAS (US de acordo com o procedimento) PMMGxCBMMGxiPSM . 
Pagamento: via SiMG, conforme faturas de serviços/bens fornecidos .
*Dotação Orçamentária:
**Objeto: Ultra Medicina Especializada Ltda ME . vigência: 02/08/2015 
a 01/08/2020 . Foro: Belo Horizonte/MG . Data: 28/08/2015 . Signa-
tários: Ten Cel PM João Carlos Mesquita de Moraes e Contratado-
Credenciados .

36 cm -28 737605 - 1
 instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas 
Gerais/ iPSM – 5ª RPM – 37º BPM – Araxá
O Ten Cel PM Arnaldo Pereira Junior, Cmte do 37º BPM – (delegação 
Portaria 306/2012 – DG/iPSM), cumprindo o disposto no subitem 7 .5 
do Edital de Credenciamento nº 01/2015, divulga os nomes dos presta-
dores habilitados ao Edital de Credenciamento nr 01/2015 de entidades 
prestadoras de serviços de assistência à saúde, interessadas em creden-
ciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM no âmbito do 
37º BPM . Data: 28/08/2015

Município interessado Categoria

Sacramento Rodrigo Salomão Lemes ME Clínica de 
Fisioterapia

 - 10ª RPM – 15º BPM – Patos de Minas
O Cel PM Elias Perpétuo Saraiva, Cmte da 10ª RPM (delegação 
Portaria 306/2012 – DG/iPSM), cumprindo o disposto no subitem 
7 .1 do Edital de Credenciamento nº 01/2015, divulga os nomes dos 

prestadores habilitados ao Edital de Credenciamento nr 01/2015 de 
entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, interessadas 
em credenciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM no 
âmbito da 10ª RPM . Data: 28/08/2015

Município interessado Categoria
Patos de 
Minas Clínica Primordial Ltda Clínica médicas 

e exames

São Gotardo Biomed Laboratório de Análises 
Clínicas Rio Branco Ltda

Laboratório de 
Análises Clínicas

 - 7ª RPM – 23º BPM – Divinópolis
O Cel PM Laércio dos Reis Gomes, Cmte da 7ª RPM – (delegação 
Portaria 306/2012 – DG/iPSM), cumprindo o disposto no subitem 7 .5 
do Edital de Credenciamento nº 01/2015, divulga os nomes dos presta-
dores habilitados ao Edital de Credenciamento nr 01/2015 de entidades 
prestadoras de serviços de assistência à saúde, interessadas em creden-
ciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM no âmbito da 
7ª RPM . Data: 28/08/2015

Município interessado Categoria

Divinópolis Bioimagem Santa Mônica 
Ltda

Diagnóstico 
por imagem

Carmo do 
Cajuru Unianálises Ltda ME Laboratório de 

Análises Clínicas

 - 5ª RPM – 4º BPM – Uberaba
O Ten Cel PM Waldimir Soares Ferreira, Cmte do 4º BPM – (delegação 
Portaria 306/2012 – DG/iPSM), cumprindo o disposto no subitem 7 .5 
do Edital de Credenciamento nº 01/2015, divulga os nomes dos presta-
dores habilitados ao Edital de Credenciamento nr 01/2015 de entidades 
prestadoras de serviços de assistência à saúde, interessadas em creden-
ciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM no âmbito do 
4º BPM . Data: 28/08/2015

Município interessado Categoria

Uberaba Ratto Colombo Serviços Médi-
cos Ltda

Laboratório de 
Análises Clínicas

- 7ª RPM – 7º BPM – Bom Despacho
O Ten Cel PM Rodrigo Teixeira Coimbra, Cmte do 7º BPM – (dele-
gação Portaria 306/2012 – DG/iPSM), cumprindo o disposto no subi-
tem 7 .5 do Edital de Credenciamento nº 01/2015, divulga os nomes 
dos prestadores habilitados ao Edital de Credenciamento nr 01/2015 de 
entidades prestadoras de serviços de assistência à saúde, interessadas 
em credenciar-se no Sistema de Saúde da PMMG-CBMMG-iPSM no 
âmbito do 7º BPM . Data: 28/08/2015

Município interessado Categoria
Martinho 
Campos

Laboratório Medeiros e 
vieira

Laboratório de 
Análises Clínicas

 - Errata
O Ten Cel PM Rodrigo Teixeira Coimbra, Cmte do 7º BPM – (delega-
ção Portaria 306/2012 – DG/iPSM), exclui a publicação da habilitação 
do prestador Angio Cruz Medicina Eireli ME, para a cidade e Mar-
tinho Campos, do MG 157 de 22/08/2015, por erro de origem . Data: 
28/08/2015

16 cm -28 737608 - 1

Polícia civil do eStado de minaS GeraiS
POLÍCiA CiviL DO ESTADO DE MiNAS GERAiS

EDiTAiS E AviSOS

 Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças .

Aviso de Licitação
A Diretora Aquisições/SPGF/Polícia Civil, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que será(ão) realizado(s) processo(s) 
licitatório(s), na modalidade de Pregão Eletrônico, no(s) dia(s) e 
horário(s) abaixo discriminado(s) . A íntegra do edital poderá ser obtida 
através de solicitação por escrito à Diretoria de Aquisições (DA), situ-
ada no Prédio Minas da Cidade Administrativa, na Rodovia Prefeito 
Américo Gianetti, s/n- Bairro Serra verde/4º andar – Belo Horizonte/
MG, na Delegacia Regional, ou pela internet, através do site www .
compras .mg .gov .br . Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados 
deverão credenciar-se pelo mesmo site . Maiores informações através 
dos telefones: (31)3915-7103 (31)3915-7132 (31)3915-7133 (31)3915-
7164

Processo Objeto
Data da 

Sessão de 
Pregão

263/2015
Contratação de fornecedor de combustível 
automotivo (Óleo Diesel S10) para abas-
tecer as viaturas alocadas na(s) Unidade(s) 
Policial(is) do Município de Curvelo/MG .

16/09/2015
às

09:30 hs .

270/2015

Contratação de fornecedor de combustí-
veis automotivos (Gasolina comum e álcool 
Hidratado) para abastecer as viaturas alocadas 
na(s) Unidade(s) Policial(is) do Município de 
Taiobeiras/MG .

16/09/2015
às

09:30 hs

269/2015

Contratação de empresa especializada para a 
prestação de serviços de manutenção preven-
tiva e corretiva, com fornecimento de peças, 
dos equipamentos médicos hospitalares, 
lavanderia, laboratório, elevador e refrigera-
ção, instalados no instituto Médico Legal de 
Belo Horizonte/MG .

17/09/2015
às

09:30 hs

240/2015
Aquisição de materiais para acondiciona-
mento e embalagem, destinados ao instituto 
de Criminalística de Belo Horizonte .

17/09/2015
às

09:30 hs

261/2015

Contratação de fornecedor de combustível 
automotivo (Óleo Diesel S10) para abas-
tecer as viaturas alocadas na(s) Unidade(s) 
Policial(is) do Município de São Lourenço/
MG .

18/09/2015
às

09:30 hs

253/2015

Contratação de fornecedor de combustíveis 
para aeronaves (Gasolina Especial – AvGAS 
e Querosene Especial), destinados ao abaste-
cimento em todo Território Nacional, exceto 
no Aeroporto da Pampulha/MG

18/09/2015
às

09:30 hs

265/2015
Aquisição de Gás Liquefeito P13 e P45, na 
forma de recarga, destinado às Diversas Uni-
dades da PCMG

18/09/2015
às

09:30 hs

Belo Horizonte, 28 de Agosto de 2015 .
Carla Regina Barbosa
 Delegada de Polícia
 Diretora de Aquisições/SPGF/PCMG

Extrato de Despacho .
Processo nº 496/2014 – Pregão Eletrônico
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos e equipamentos para laboratório 
destinados ao iML-Lote 01 .
A Diretora de Aquisições da PCMG no uso de suas atribuições, na 
forma da lei, e considerando que a administração Pública e as licitan-
tes não podem descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acham estritamente vinculados; considerando o poder dever de autotu-
tela que impõe a Administração a obrigatoriedade de rever seus atos, 
devendo anular os ilegais; considerando o expediente capeado pelo 
ofício número 463/2015, oriundo da SPTC, que comunica equívoco 
no lote 01 do supracitado certame, destinado a aquisição de freezer 
vertical e ar condicionado, que culminou na aceitação da proposta de 
refrigerador frost free e prática de atos subsequentes e ,considerando o 
parecer da ASTEC 189/2015, emitido pela Assessoria Técnica Jurídica 
desta Diretoria, resolve ANULAR o lote 01 do certame em virtude de 
o mesmo conter vício de legalidade, uma vez que o objeto ofertado não 
corresponde à especificação do edital e anexos.
Carla Regina Barbosa
Diretora de Aquisições

Extrato de Contrato
Processo n .º 170/2015
Contrato n .º 9042762
Pregão Eletrônico
Partes: EMG/Polícia Civil e Alternativo Restaurante Ltda-ME . CNPJ 
n .º 12 .929 .355/0001-49 . Objeto: fornecimento de alimentação a presos 
condenados e/ou provisórios, recolhidos na cadeia pública em Nova Era/
MG . Preço: R$8,90 (oito reais e noventa centavos) a diária “per capita” . 
vr . Estimativo mensal: R$18 .957,00 (dezoito mil, novecentos e cin-
quenta e sete reais), correndo as despesas pela dotação orçamentária n .º 
1511 .06 .181 .219 .4 .546 .0001-33 .90 .39 fonte de recurso 27 .1 . Duração: 
12 (doze) meses, a contar de 01/09/2015 . Regime Jurídico: Aplicam-se 

os princípios e normas do Direito Administrativo, e ainda, os Termos 
da Consulta proferida no Processo n .º 88 .152-0/92/TCE . Foro: B .Hte . 
Assinatura: 28/08/2015 . Signatários: Bel . Helton Cota Lopes (p/contra-
tante) Alternativo Restaurante Ltda ME (p/ contratada) .

Extrato de iv Termo Aditivo
Partes: EMG/Polícia Civil e a empresa Comercial Jaqueline Ltda CNPJ 
n.º23.832.983/0001-28. Objeto: fica prorrogado pelo período de 12 
(doze) meses, a contar de 01/09/15, o prazo de vigência do contrato de 
fornecimento de alimentação aos presos condenados e/ou provisórios 
recolhidos na cadeia pública de Candeias/MG, firmado em 01/09/11. 
vr . unitário da diária R$12,48 (doze reais e quarenta e oito centavos) . 
vr . Estimativo mensal: R$9 .360,00 (nove mil, trezentos e sessenta 
reais), através da Dot . Orçamentária n .º 1511 .06 .181 .219 .4 .546 .0001-
33 .90 .39 fonte de recurso 27 .1 . Foro: B .Hte . Assinatura: 07/08/15 . 
Signatários: Bel . Egmar Geraldo da Silva (p/ contratante) Comercial 
Jaqueline Ltda . (p/ contratada) .

Despacho Autorizativo
Autorizo a celebração do iv termo aditivo ao contrato de fornecimento 
de alimentação aos presos condenados e/ou aguardando julgamento na 
cadeia pública de Candeias/MG, Contrato nº3875 a ser firmado entre o 
Estado de Minas Gerais, através da Polícia Civil e a empresa Comercial 
Jaqueline Ltda, objetivando prorrogar a vigência por mais 12 (doze) 
meses, a contar de 01/09/15, bem como alterar o valor mensal para 
R$9 .360,00 para aproximadamente 750 diárias, ao valor unitário de 
R$12,48 em razão do reajuste de 8,59% para o período ora aditado.
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 06 
de agosto de 2015 .
Egmar Geraldo da Silva
Delegado Regional de Polícia Civil

Extrato de i Termo Aditivo
Partes: EMG/Polícia Civil e a empresa Falcão Alimentos Ltda-ME . 
CNPJ n.º05.893.299/0001-74. Objeto: fica acrescido em 25%(vinte e 
cinco) por cento, o valor estimado mensal a ser pago ao contratado, pelo 
fornecimento de alimentação aos presos recolhidos na cadeia pública 
em Espinosa/MG, totalizando R$15 .376,64 (quinze mil, trezentos e 
setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), firmado em 23/12/14, 
haja visto o aumento do número de presos com o consequente aumento 
do valor pago mensalmente, nos termos do art . 65, §1º, da Lei 8 .666/93 . 
Foro: B .Hte . Assinatura: 13/07/15 . Signatários: Bel .(a) Gessiane Soares 
Cangussu (p/ contratante) Falcão Alimentos Ltda-ME (p/ contratada) . 
OBS: A publicação extemporânea deste extrato deve-se ao atraso na tra-
mitação interna e externa do processo durante a fase de instrução .

Extrato de Contrato
Contrato nº: 9034152/2015
Processo nº .:1511189-029/2015
Modalidade: Pregão Eletrônico
Partes: EMG/Polícia Civil e a empresa Autoluk Comércio de Pneumá-
ticos e Peças Ltda EPP, CNPJ 20 .063 .556/0001-34 . Objeto: Forneci-
mento de Lubrificantes para abastecer as viaturas alocadas na Delegacia 
de Polícia Civil em Ponte Nova/MG . Prazo: 12 meses – 24/08/2015 a 
23/08/2016 . valor Global: R$ 4 .147,60 (quatro mil, cento e quarenta e 
sete reais e sessenta centavos) . Pagamento: Cláus .4: até 30(trinta) dias 
da apresentação da fatura . Dot . Orç .: 1511 .06 .181 .189 .2006 .0001 .339
030 .26 .0 .27 .1 . Foro: B .Hte ./MG . Assinatura: 24/08/2015 . Signatários: 
Dra . iara de Fátima Luiz Gomes(P/Contratante) e Kaue Muniz do Ama-
ral e Margarete Hamisch do Amaral(P/Contratada) .

Extrato de Rescisão Contratual
Partes: EMG/Polícia Civil e a empresa E M Nascimento e Cia Ltda, 
CNPJ 71 .090 .617/0001-93 . O Delegado Regional de Polícia Civil de 
Ubá/MG . Dr . Fernando Dias da Silva, resolve rescindir unilateralmente 
a partir de 19/08/2015 o contrato nº 5451/2015, de fornecimento de 
combustível para abastecimento das viaturas policiais de Guarani/MG, 
celebrado entre a Polícia Civil e a empresa E M Nascimento e Cia Ltda, 
considerando a vantajosidade dos preços praticados no modelo GTA/
POC, considerando o disposto na Cláusula 11 .1 do contrato e consi-
derando as disposições constantes do inciso i do artigo 79 da Lei nº 
8 .666/93 e alterações . Assinatura: 19/08/2015 . Signatários: Dr . Fer-
nando Dias da Silva (P/Contratante) . 
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– 3º BBM – Resumo de Termo Aditivo . Partes: CBMMG x Conceito 
A-Administração de Serviços Ltda . Espécie: 7º Aditamento ao Contrato 
nº 2847/12 . Objeto: Cláusula 1ª: Prorrogação de prazo de vigência do 
Contrato . Cláusula 2ª: O período de vigência constante na Cláusula 2ª 
do 5º Termo Aditivo fica prorrogado por mais 12 meses, tendo início 
em 06set15 e término em 05set16 . As demais cláusulas permanecem 
inalteradas . BH, 20ago15 . Sig: Donizetti Silva de Oliveira Ten Cel BM 
– Ord . de Desp . do 3º BBM e Paulo Batista da Silva-Responsável pela 
empresa Conceito A-Administração de Serviços Ltda .
– 3º BBM – Resumo do Contrato nº 9042760/15 do Pregão Eletrônico 
n° 1401152000001/15. Partes: CBMMG X White Martins Gases Indus-
triais Ltda . Objeto: Aquisição de oxigênio medicinal e prestação de 
assistência técnica durante o período de garantia . valor: R$ 14 .903,80 
(Quatorze mil novecentos e três reais e oitenta centavos) . Dot . Orç: 
1401 06 182 294 4273 0001 3390 30 13 53 10 . vigência: a partir da 
data desta publicação até 31dez15 . Foro: BH, 28ago15 . Sig: Donizetti 
Silva de Oliveira-Ord . de Desp . do 3º BBM e Bruno Pelucci-Gerente de 
Negócios da Empresa White Martins Gases industriais Ltda e Silvino 
Pinto de Oliveira Junior-Gerente Regional de Negócios da Empresa 
White Martins Gases industriais Ltda .
– 7º BBM – Resumo de Convênio . Partes: O 7º BBM e a Escola de 
Ensino de idiomas - NExT . Objeto: conceder aos militares da con-
veniada e seus dependentes, regularmente matriculados em cursos da 
convenente, desconto sobre o valor das mensalidades sobre todos os 
cursos oferecidos junto à Escola NExT . vigência: 20ago15 a 20ago16 . 
Foro: BH, Montes Claros, 20ago15 . Sig: Waldeci Gouveia Rodrigues 
e Hanns Muller) .
– 7º BBM – Resumo de Convênio . Partes: O 7º BBM e a Clínica vete-
rinária Dog Center . Objeto: conceder aos militares da conveniada, des-
conto de 20% sobre a prestação de serviços particulares de atendimento 
médico veterinário e desconto de 10% sobre os exames laboratoriais e 
demais produtos comercializados na Unidade da convenente . vigência: 
20ago15 a 20ago16 . Foro: BH, Montes Claros, 20ago15 . Sig: Waldeci 
Gouveia Rodrigues e Eugênio Teixeira da Costa) .
– CSM – Resumo do Contrato nº 9042105/15, Processo de Compras nº 
1401269043/15, Pregão Eletrônico nº 313/14 - PMMG, Adesão à Ata 
de Registro de Preços nº 235/14 - PMMG . Partes: CBMMG x Método 
Móbile e Comércio e Serviços em Telecomunicações Ltda . Objeto: 
Aquisição de centrais telefônicas . valor total: R$ 32 .994,00 . Dot . Orç 
nº: 1401 .06 .182 .294 .4365 .0001 .44 .90 .52 .06 .53 .10 . vigência: 12 meses 
a partir da data de publicação . Foro: BH/MG . Assinatura: 29ago15 . 
Sig: pela contratante Erenito Alves Azeredo – Ten Cel; pela contratada 
Ronaldo Andrade .
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Gabinete militar do Governador

AviSO DE LiCiTAÇÃO – Processo nº 053/2015 
- Pregão Eletrônico nº 19/2015

 OBJETO: contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de assinatura anual de base de dados Jeppesen para os equipamen-
tos GPS instalados nas aeronaves da Diretoria de Transportes Aéreos do 
Gabinete Militar do Governador, e assinatura de publicações técnicas 
Jeppesen em papel para navegação aérea na América do Sul . O Edital 
estará disponível no site www .compras .mg .gov .br e no GMG a partir 
de 31/08/2015 . O envio das propostas será até as 08h59mim do dia 
11/09/2015 e a abertura das Propostas Comerciais e Sessão do Pregão 
terão início no dia 11/09/2015 às 09h00min . Maiores informações pelo 
telefone (31) 3915-0214 . Belo Horizonte, 28 de agosto de 2015 .
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