
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 11 de Março de 2017 – 91 
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1301002146/2015; Convenentes: SETOP e o Município de Salto da 
Divisa; Objeto: aditamento por ofício da vigência do convênio . vigên-
cia: 05/03/2018 . Assinatura: 08/03/17 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1301003089/2015; Convenentes: SETOP e o Município de Rochedo de 
Minas; Objeto: aditamento por ofício da vigência do convênio . vigên-
cia: 17/03/2018 . Assinatura: 08/03/17 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1301001959/2015; Convenentes: SETOP e o Município de Dores do 
Turvo; Objeto: aditamento por ofício da vigência do convênio . vigên-
cia: 20/04/2018 . Assinatura: 08/03/17 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1301002085/2015; Convenentes: SETOP e o Município de Pará de 
Minas; Objeto: aditamento por ofício da vigência do convênio . vigên-
cia: 28/05/2018 . Assinatura: 08/03/17 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1301003149/2015; Convenentes: SETOP e o Município de Presidente 
Bernardes; Objeto: aditamento por ofício da vigência do convênio . 
vigência: 27/04/2018 . Assinatura: 08/03/17 .

Extrato do Contrato SETOP nº 010/2017; Partes: SETOP / ENECON 
S/A – Engenheiros e Economistas Consultores; Objeto: Prestação do 
serviço de consultoria para elaboração dos Projetos dos Planos Básicos 
de Zona de Proteção dos Aeródromos (PBZPA) públicos do Estado de 
Minas Gerais; valor: R$ 1 .289 .596,47 . vigência: 12 meses; Dotação 
Orçamentária: 1301 26 122 701 2 .002 0001 339039 – item 27 – IPE 0 
– fonte 101; Assinatura: 10/03/2017 .

14 cm -10 935583 - 1

departamento de edificaçõeS e eStradaS 
de rodaGem de minaS GeraiS

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODA-
GEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG -Convênio 
nº DEER - 30 .005/17, celebrado entre o DEER/MG e o município de 
Carlos Chagas, com a interveniência da SETOP . Objeto: execução das 
obras de melhoramento, pavimentação, conservação e serviços comple-
mentares do trecho compreendido entre o km . 0 ao km . 3,9 da rodovia 
municipal CCH 125 . Dotações Orçamentárias: 2301 .26 .782 .079 .4186 .0
01 .4490 .51 .1, fontes 25 .1 e 51 .1 (DER/MG) e 02 .11 .04 .122 .0009 .2108 
(MUNICÍPIO). Valor: R$ 1.464.500,00. Assinatura: 09/03/2017. 
vigência: 01 (um) ano, contados da publicação deste extrato . Processo 
SIGED : 12314-2301/2017 .

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODA-
GEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG - Contratante: 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais – DEER/MG . Contratada: CONSERvASOLO ENGE-
NHARIA DE PROJETOS E CONSuLTORIA TÉCNICA LTDA . 
Ordem de paralisação em 01/02/2017, ao contrato PRC-22.003/14, fica 
essa contratada, solicitada a paralisar os serviços de implantação e pavi-
mentação da interseção na Rodovia MG-040, trecho IBIRITÉ - SAR-
ZEDO, no km 25,3, sob a circunscrição da CRG Metropolitana - Belo 
Horizonte do DEER/MG . Processo nº: 169 .431/13-2 .

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODA-
GEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG - Contra-
tante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais . Contratada: Rodocon Construções Rodoviárias 
Ltda . Instrumento: Termo de Aditamento PRC-06 ao Contrato PRC-
22 .006/13 . Objetos: I - Renova-se o Contrato por um período de 01 
(um) ano, contado a partir de 04 .02 .17 . II - A Planilha “Quadro de 
Quantidades e Preços unitários”, a que se refere o item 3 .1 da Cláu-
sula III do contrato ora aditado fica substituída pela de fls. 752/763, do 
processo n .º 5036/17-8 (5759-2301-2017) . III - O valor do contrato ora 
aditado após o enquadramento é estabelecido em R$3 .168 .997,72, com 
preços iniciais de JuN/2012, já aplicado o desconto de 1,90%, proposto 
pela empresa contratada à época da licitação . Iv - Dotação Orçamen-
tária: 2301-26 .782 .079 .4186-0001-4490 .51 .1 .25 .1 e 51 .1 . v - As partes 
convencionam que o presente contrato restará rescindido no prazo de 
10 (dez) dias improrrogáveis contados da data em que for homologada 
a licitação patrocinada pelo DEER/MG para a contratação dos serviços 
de manutenção e conservação rodoviária, de forma contínua, das rodo-
vias integrantes da Circunscrição da Regional Itajubá do DEER/MG, 
por ato do Senhor Diretor Geral do DEER/MG, acostada á fl. 784, do 
processo acima referido .
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Gustavo Henrique de Souza 
Nogueira - ME . Instrumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Con-
trato PRC-29 .008/16 . Objetos: I - Em virtude da promulgação da Lei 
Estadual nº 22.288/16, de 14.09.16, fica alterada a qualificação do 
DEER/MG, na forma a seguir: Onde se lê: Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado de Minas Gerais . Leia-se: Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais. II 
- Renova-se o contrato por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 
12 .04 .17 . III - O valor do contratual permanece inalterado, estabelecido 
em R$23 .000,00, mantidos os mesmos valores unitários, e percentuais 
de desconto adjudicados, conforme quadro acostado à fl.184, do pro-
cesso n . º 79549/15-0 (4125-2301-2015) . Iv- Dotação Orçamentária: 
2301-26 .782 .079 .4186-0001-339039 .18 .10 .1 .
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Instrumento: Apostila nº 001/2017 aos Contra-
tos PRC-29 .023/16, PRC-29 .024/16, PRC-29 .025/16 e PRC-29 .026/16 . 
Contratada: Consórcio MGTRANS . Fundamento: Art .65, § 8º da Lei 
8 .666/93 . Objeto: Dotação Orçamentária: 4381-26 .782 .084 .4195-0001
-4490 .39 .0 .83 .1, do Orçamento Geral do FuNTRANS para o corrente 
exercício financeiro, de acordo com os expedientes de fl. 4526, do Pro-
cesso nº 71092/16-0 (82950-2301-2016) .
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: Alinhauto Monte Carmelo Ltda - 
ME . Errata: Publicação do dia 07 .03 .17, onde se lê: (16176-2301-2017) 
Leia-se: (16716-2301-2017) .
Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais . Contratada: vilasa Construtora Ltda . Instrumento: 
Termo de Aditamento PRC-05 ao Contrato PRC-22 .008/13 . Objetos: 
I - Renova-se o Contrato por um período de 01 (um) ano, contado a 
partir de 01 .03 .17 . II - A planilha “Quadro de Quantidades e Preços 
unitários” a que se refere o item 3 .1 da Cláusula III do contrato adi-
tado fica substituída pela de fls. 669/681 do Processo n.º 38824-2301-
2015 . III - O valor deste contrato após o enquadramento passa a ser de 
R$2 .496 .178,08, com preços iniciais de Jun/2012, já aplicado o des-
conto de 1,54%, proposto pela empresa à época da licitação . Iv – Dota-
ção Orçamentária: 2301-26 .782 .079 .4186-0001-449051 .1 .25 .1 e 51 .1 . 
v - As partes convencionam que o presente contrato restará rescindido 
no prazo de 10 (dez) dias improrrogáveis contados da data em que for 
homologada a licitação patrocinada pelo DEER/MG para a contrata-
ção dos serviços de manutenção e conservação rodoviária, de forma 

contínua, das rodovias integrantes da Circunscrição da Regional ubá 
do DEER/MG, por ato do Senhor Diretor Geral do DEER/MG, acos-
tada á fl. 696, do processo acima referido.
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: Consórcio Sitran Engespro II . Ins-
trumento: Termo de Aditamento PRC-03 ao Contrato PRC-29 .013/15 . 
Objetos: I – Renova-se o Contrato por um período de 20 meses con-
secutivos, contados a partir de 06 .03 .17 . II - A Planilha “Quadro de 
Quantidades e Preços unitários”, a que se refere o item 3 .1 da Cláu-
sula III do contrato ora aditado fica substituída pela de fls. 713/714 do 
processo n .º 70427/15-0 (84057-2301-2015) . III - O valor do contrato 
ora aditado após o enquadramento é estabelecido em R$33 .504 .955,60 
com preços iniciais de Julho/2014 . Iv - Dotação Orçamentária: 4381-
26 .125 .084 .4194-0001-4490 .51 .0 .83 .1 .
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: Construtora Contorno Ltda . Ins-
trumento: Termo de Aditamento PRC-01 ao Contrato PRC-22 .004/13 . 
Objetos: I - Fica alterada a redação do item 1 .1 da Cláusula I, pas-
sando a vigorar com a redação discriminada à fl.448, do processo nº 
148181/12-8 (617-2301/2017) . II – Fica suprimido o subitem 3 .6 da 
Cláusula III . III – Fica incluído o item 3 .15 na Cláusula III, que incor-
pora ao contrato os efeitos da Lei Estadual n .º 22 .288/16, relativos à 
extinção da Taxa de Gerenciamento de Obras - TGO .
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: Consórcio Balanças Minas II . Ins-
trumento: Termo de Aditamento PRC-03 ao Contrato PRC-29 .014/15 . 
Objetos: I – Renova-se o Contrato por um período de 20 meses con-
secutivos, contados a partir de 06 .03 .17 . II - A Planilha “Quadro de 
Quantidades e Preços unitários”, a que se refere o item 3 .1 da Cláu-
sula III do contrato ora aditado fica substituída pela de fls. 703/705, do 
processo n .º 70397/15-3 (84055-2301-2015) . III - O valor do contrato 
ora aditado após o enquadramento é estabelecido em R$43 .845 .118,00 
com preços iniciais de Julho/2014 . Iv - Dotação Orçamentária: 4381-
26 .125 .084 .4194-0001-4490 .51 .0 .83 .1 .

26 cm -10 935740 - 1

defenSoria pÚblica do 
eStado de minaS GeraiS

ExTRATO DE CONTRATO
Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
e ATuAL PuBLICAÇÕES LTDA - ME . Espécie: Contrato – nº 
9131069/ 2017 . Objeto: Assinatura anual dos jornais: Estado de Minas, 
O Tempo, Hoje em Dia, Folha de São Paulo e, O Globo . valor Total: 
R$ 5 .662,90 (cinco mil e seiscentos e sessenta e dois reais e noventa 
centavos) . Dotação Orçamentária: 1441 .03 .122 .701 .2002 .0001 .33903
9 .11 .0 .10 .1 . vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da publica-
ção no Diário Oficial de Minas Gerais. Signatários: Wagner Geraldo 
Ramalho Lima e Marcos Antônio Porto de Carvalho . Belo Horizonte, 
07 de março de 2017 .

3 cm -10 935342 - 1
ExTRATO DE TERMO ADITIvO

Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
e SODExO PASS DO BRASIL SERvIÇOS E COMÉRCIO S .A . Espé-
cie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9052036/2016 . OBJETO: 
Prorrogar vigência por mais 12 (doze) meses, com início em 27/02/2017 
e término em 26/02/2018 . vALOR GLOBAL: R$ 787 .712,64 (Setecen-
tos e oitenta e sete mil, setecentos e doze reais e sessenta e quatro centa-
vos) . DOTAÇÃO ORÇAMENTáRIA: 1141 .03 .122 .701 .2002 .0001 .33
9046 .02 .0 .10 .1, conforme Lei Orçamentária nº 22 .476/2016 e suas alte-
rações . SIGNATáRIOS: Christiane Neves Procópio Malard, Defensora 
Pública-Geral . Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2017 .

3 cm -10 935344 - 1

polícia militar do eStado 
de minaS GeraiS

PMMG – 54º BPM . Pregão Eletrônico . Objeto: Contratação de empre-
sas para prestação de serviços (cobertura do posto de combustível do 
54º BPM), conforme Edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/
MG, entre 08h de 13/03/2017 até às 08h de 24/03/2017 . www .com-
pras .mg .gov .bre https://www .policiamilitar .gov .br/portal-pm/licitacao .
action .

2 cm -10 935370 - 1
PMMG-RCAT, Leilão N° 01/2017; Objeto: Alienação de subproduto 
de material de consumo classificado como húmus (esterco), antieco-
nômicos, irrecuperáveis de origem animal, estabulado para a venda 
de 02 (dois) a 08 (oito) caminhões/mês com aproximadamente 12m³ 
(doze metros cúbicos) cada caminhão; Envio de propostas em envelo-
pes lacrados a serem entregues na Seção de Licitações do RCAT, situ-
ado à Rua Platina, 580, bairro Prado, em Belo Horizonte, em horário 
comercial, iniciando às 09 horas de 13/03/2017 até às 08h59min de 
27/03/2017 . Data do leilão 27/03/2017 às 09 horas no Auditório do 
RCAT . O Edital do certame está disponível para consulta na Seção de 
Licitações do RCAT, no endereço mencionado .

3 cm -10 935731 - 1
PMMG–CAF/HPM 1252122 . Pregão Eletrônico 001/2017, Processo 
de Compra 10/2017. Objeto: Vacina trivalente contra Influenza, con-
forme Edital . Propostas: envio no Portal Compras/MG de 09:30h do dia 
13/03/17 até 23/03/2017às 09:29h  . www .compras .mg .gov .br

1 cm -10 935348 - 1
PMMG-CTT . Pregão Eletrônico 1250107 02/2017 . Objeto: Aquisição 
de óleo diesel para grupo gerador, dia 23/03/2017, às 09:00h . Propostas: 
envio ao Portal de Compras/MG, até as 08:55h de 23/03/2017 . Edital 
disponível em www .compras .mg .gov .br e www .policiamilitar .gov .br .

1 cm -10 935214 - 1
PMMG-CTT . Pregão Eletrônico 1250107 16/2017 . Registro de Preços, 
Objeto: Aquisição de peças para rádio comunicação, dia 24/03/2017, 
às 09:00h . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, até as 08:55h 
de 24/03/2017 . Edital disponível em www .compras .mg .gov .br e www .
policiamilitar .gov .br .

1 cm -10 935404 - 1
PMMG- 12ª RPM- 12ª Cia PM Ind MAT, torna Público o edital de 
licitação 01/2017, processo de compra 01/2017, que versa sobre a aqui-
sição de combustível gasolina e óleo diesel automotivo para abastecer 
a frota das frações da 12ª Cia PM Ind MAT . No exercício de 2017, 
a ser realizado na data de 24/03/2017, início do envio das propostas 
comerciais 14/03/2017 as 08:00 hs, termino do prazo para o envio das 
propostas 24/03/2017 as 08:00hs, abertura das propostas comerciais 
24/03/2017 as 09:00 hs, abertura da sessão do pregão 24/03/2017 as 
09:10 hs .

2 cm -09 935163 - 1

PMMG – 29º BPM Pregão Eletrônico; Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de fornecimento de alimen-
tação à militares reclusos na unidade Prisional do 29º Batalhão de 
Polícia Militar de Minas Gerais no ano de 2017, incluindo café da 
manhã, almoço e jantar, mediante contrato, com vigência de 12 (doze) 
meses . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 08:00h de 
13/03/2017 até às 08:30h de 23/03/2017, observando o horário oficial 
de Brasília. Processo de compra 1253391-05-2017. Íntegra do Edital no 
site www .compras .mg .gov .br

2 cm -10 935341 - 1
PMMG–CAA17 x Agroveterinária RM Ltda . Pregão Eletrônico 02/17; 
Objeto: Fornecimento de ração canina para unidades da 17ª RPM . 
vigência: 10/03/17 a 31/12/17 . valor: R$ 13 .924,50 .

1 cm -10 935503 - 1
PMMG – 31 BPM Convenio 001/2017 com a Prefeitura de Carandai . 
Objeto: Cooperacao mutua entre os convenentes, visando aperfeicoar 
o policiamento ostensivo e a preservacao da ordem publica . vigencia: 
07/01/2017 ate 06/01/2022 . valor Total R$ 681 .504,00 .

1 cm -10 935313 - 1
PMMG - Btl RpAer x Petrobras Distribuidora S/A . Contrato 9132225 
– 001/2017; Objeto: Fornecimento de querosene de aviação para o Btl 
RpAer . valor Total: R$ 547 .420,00 . vigência: 11/03/2017 a 31/12/2017 . 
Btl RpAer x Barbosa e Duarte Ltda . Contrato 9132219 – 003/2017; 
Objeto: Fornecimento de gasolina de aviação em Montes Claros . valor 
Total: R$ 187 .200,00 . vigência: 11/03/2017 a 31/12/2017 . Btl RpAer 
x Flyway Serviços Aeronáuticos Ltda . Contrato 9132215 – 005/2017; 
Objeto: Fornecimento de querosene de aviação em varginha . valor Total: 
R$ 547 .420,00 . vigência: 11/03/2017 a 31/12/2017 . Btl RpAer x JetFly 
Revendedora de Combustíveis Ltda . Contrato 9132211 – 004/2017; 
Objeto: Fornecimento de querosene de aviação em Belo Horizonte . 
valor Total: R$ 1 .122 .400,00 . vigência: 11/03/2017 a 31/12/2017 . Btl 
RpAer x Petrobras Distribuidora S/A . Contrato 9132225 – 001/2017; 
Objeto: Fornecimento de gasolina de aviação em Belo Horizonte . valor 
Total: R$ 71 .880,00 . vigência: 11/03/2017 a 31/12/2017 .

4 cm -10 935686 - 1
PMMG – 5º CIA PM IND MAT, Homologação do Pregão Eletrônico 
01/2016, Ordenador de Despesa torna público que homologou a adjudi-
cação feita pelo pregoeiro sendo a vencedora do Lote 1 a empresa Posto 
Boa vista Ltda (uberaba), no valor de R$ 246 .948,00 .

PMMG – 5º CIA PM IND MAT, Homologação do Pregão Eletrônico 
01/2016, Ordenador de Despesa torna público que os Lotes 2, 3 e 4 
foram desertos .

2 cm -10 935209 - 1
PMMG/26º BPM x Posto Paula & Gomes Ltda – Contrato 01/2015; 1º 
Aditivo – Objeto: Redução de valor do combustível (diesel tipo s10) de 
R$ 3,23 para R$ 3,12 .

1 cm -10 935225 - 1
PMMG – DRH – CRS – Correção: na Publicação do dia 10/01/2017, 
página 40, CRS x WILLIAN SANTOS DE PAuLA – ME, na segunda 
linha, onde se lê “contrato nº 04/2016”, passa-se a ler “contrato nº 
05/2016” .

1 cm -10 935534 - 1
PMMG – 9º BPM . Pregão Eletrônico; Objeto: Contratar serviço de 
reforma e adaptação da cobertura do Posto Combustível Orgânico con-
forme edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 08h de 
11/03/2017 até as 17h de 22/03/2017 . www .compras .mg .gov .br .

1 cm -10 935584 - 1

PMMG-45°BPM: Processo Administrativo Punitivo - Portaria n . 
059/16 – Ato n . 01/17 – 45° BPM - Do ordenador de despesas – apli-
cação de sanção administrativa prevista no art . 38, inciso III; c/c art . 
47, parágrafo 1°, inciso III, alínea “a”, ambos do Decreto Estadual nº 
45 .902/12; aplicando a sanção temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de 24 meses 
(02 anos), à empresa Posto PKL Ltda, CNPJ: 02 .687 .363/0002-53 .

2 cm -10 935702 - 1

PMMG – CAP, Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2014 – PMMG-
CAP x CAPE Incorporadora de Serviços LTDA - EPP, valor reajus-
tado para R$ 33 .199,73 (trinta e três mil, cento e noventa e nove reais 
e setenta e três centavos) mensal, devido à CCT 2017, n º 5280/2016, 
com vigência a partir de 01/01/2017, para prestação de serviços de con-
servação, limpeza e higienização predial, com fornecimento de mate-
riais e equipamentos necessários .

2 cm -10 935169 - 1
PMMG – DRH – CRS – Correção: na Publicação do dia 10/01/2017, 
página 39, CRS x LOCAFLEx-LTDA - EPP, na segunda linha, onde se 
lê “contrato nº 03/2016”, passa-se a ler “contrato nº 04/2016” .

1 cm -10 935536 - 1

PMMG-RCAT/Empresa MPO ventura – EPP; Contrato Nº 
9131029/2017; Objeto: Fornecimento de ração para os equinos do 
Regimento de Cavalaria; valor: R$411 .400,00; vigência: 07/03/2017 
a 31/12/2017 .
PMMG-RCAT/Empresa Alfa Honda Agropecuária Ind . e Com . de 
Produtos Agrícolas Ltda; Contrato Nº 9131030/2017; Objeto: Forne-
cimento de fardos de capim tipo feno para os equinos do Regimento de 
Cavalaria; valor: R$796 .500,00; vigência: 07/03/2017 a 31/12/2017 .

2 cm -10 935260 - 1
PMMG-RCAT/Empresa Izarron Comercio de Produtos Agropecuários 
LTDA – ME; Contrato Nº 9131031/2017; Objeto: Fornecimento de 
sacos de suplemento mineral para os equinos do Regimento de Cavala-
ria; valor: R$ 31 .598,00; vigência: 10/03/2017 a 31/12/2017 .

1 cm -10 935284 - 1
PMMG – CAA-8 . Pregão Eletrônico nº 07/2017: Objeto: Contratação 
de empresa para o fornecimento de combustível com entrega fracio-
nada, para frota de veículos da
PMMG, pertencentes a 8ª RPM, conforme edital . Propostas: envio ao 
Portal de Compras/MG, entre 17:00h de 13/03/2017 até às 08:59h de 
24/03/2017 . www .compras .mg .gov .br e  .

2 cm -10 935366 - 1

inStituto de previdência doS 
ServidoreS militareS

IPSM– Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico n .º 02/2017-SLMT
Processo de Compra n .º 2121022 0000004/2017 .

A Autoridade Competente do IPSM torna público que estará rece-
bendo propostas para contratação de empresa para prestação de serviço 
de reparo, manutenção e acabamento em telhado, com fornecimento 
de materiais e mão de obra, conforme especificações constantes do 
Anexo I do Edital . A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 
09h30min do dia 24/03/2017, no Portal de Compras do Estado: www .
compras .mg .gov .br, As propostas comerciais deverão ser encaminhadas 
eletronicamente pelo sítio supracitado na opção “FORNECEDOR”, até 
a data de 24/03/2017, desde que prévio à abertura da Sessão Pública . 
A íntegra do edital poderá ser obtida no sítio acima e demais informa-
ções no Serviço de Licitações e Contratos (SLC) do IPSM, situado na 
Cidade Administrativa, à Rod . João Paulo II, n .º 4 .143, 6 .º andar do Ed . 
Minas, tel: (31) 3915-8012; 3915-8016 e 3915-8011 .
Belo Horizonte, 10 de março de 2017 .
(a) Itamar de Almeida Sá, Cel . PM QOR - Diretor de Planejamento, 
Gestão e Finanças – DPGF/IPSM - Autoridade Competente
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Aviso de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPSM
A Autoridade Competente do IPSM torna pública a Chamada Pública 
N .º 01/2017 – SLMT/IPSM, para aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar (café torrado e moído) . Os interessados 
deverão entregar os envelopes de habilitação e de proposta de venda, 
conforme Edital, via correios, preferencialmente por intermédio de 
SEDEx ou AR, com data limite de postagem até 18/abril/17 ou pes-
soalmente no início da sessão da Chamada Pública às 09hs30min do 
dia 24/abril/2017, que será realizada na Cidade Administrativa, à Rod . 
Papa João Paulo II, n .º 4 .143, 6 .º andar, nas salas 06 e 07, do Ed . Minas, 
BH/MG . uma cópia do Edital poderá ser obtida nos sites www .com-
pras .mg .gov .br e pelo site http://www .ipsm .mg .gov .br/institucional .
asp?institucional=licitacoes . Maiores informações poderão ser obtidas 
por meio dos telefones ((31) 3915-8012; 3915-8016 e 3915-8011 ou 
pelo e-mail cpl@ipsm .mg .gov .br
(a) Itamar de Almeida Sá, Cel . PM QOR - Autoridade Competente
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corpo de bombeiroS militar do 
eStado de minaS GeraiS

– 2°BBM – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 
1401104000005/2017 . O Ordenador de Despesas do 2º BBM torna 
público que estará recebendo propostas para aquisição de produtos quí-
micos para manutenção de piscina, conforme especificações detalhadas 
no Anexo I do Edital . A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocor-
rerá às 09h00min do dia 27/03/17, no Portal de Compras do Estado . A 
íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas na Seção de 
Licitação do 2º BBM, à Avenida João César de Oliveira, nº 3744, Bairro 
Cinco, Contagem/MG, através do telefone 3359-6307 e o edital no site: 
www .compras .mg .gov .br . Contagem, 10/03/17 . William da Silva Rosa, 
Tenente-Coronel BM .
– 4º BBM – Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 
1401189000003/2017 - Quarto Batalhão de Bombeiros Militar . O 
Ordenador de Despesas do Quarto Batalhão de Bombeiros Militar, 
torna público que estará recebendo propostas para Aquisição de óleo 
diesel automotivo S10 para as viaturas da 2ª Cia de ubá, com entrega 
parcelada, conforme especificações detalhadas no Anexo I, do Edi-
tal . A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09:00h do 
dia 23/03/2017, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edital 
e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Transportes do 
4º BBM, à Av .Brasil, nº 3405, Bairro Centro, Juiz de Fora/MG, atra-
vés dos telefones (32) 3228-9609 e (32) 3228-9633 e o edital no site: 
www .compras .mg .gov .br . Juiz de Fora, 09Mar17 . Emerson Ramalho 
dos Santos, Tenente - Coronel BM .
– 5º BBM – Resumo do Convênio Nr 4001/2017 – Partes: CBMMG e a 
Prefeitura Municipal de Ituiutaba . Objeto: O presente convênio consiste 
no estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os conve-
nentes, visando aperfeiçoar a prevenção e combate a incêndio e pânico, 
busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e defesa civil no Muni-
cípio de Ituiutaba . valor estimado R$ 61 .200,00 (sessenta e um mil e 
duzentos reais) . vigência: 01/01/2017 à 31/12/2020 . Foro: Comarca de 
uberlândia/MG . Data 10/03/2017 . Signatários: André Humia Casarim, 
Ten Cel BM, Cmt do 5ºBBM e Sr Fued José Dib, Prefeito Municipal 
de Ituiutaba .
– ABM – Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 1401460 
000002/2017 - ABM . O Ordenador de Despesas da Academia de Bom-
beiros Militar torna público que estará recebendo propostas para aquisi-
ção de serviço de fornecimento de alimentação para militares da ABM, 
em situações excepcionais e especificas, ou à disposição da justiça na 
ABM, no 2ºBBM ou 3ºBBM, com previsão da prestação do serviço 
parcelado, por 12 meses, mediante assinatura de contrato, podendo ser 
estendido por igual período, até o máximo 60 meses, conforme especifi-
cações detalhadas no Anexo I, do Edital . A Sessão Pública deste pregão 
eletrônico ocorrerá às 09:30h do dia 24/03/2017, no Portal de Compras 
do Estado . A íntegra do edital e outras informações poderão ser obtidas 
na Seção de Licitações da ABM, à R . Piauí, nº 1 .815, Bairro Savassi, 
Belo Horizonte/MG, através do telefone (31) 3289-8032 e o edital no 
site: www .compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 10Mar17 . Fransérgio 
Gomes Delgado, Major BM .
– BOA –Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 140160800001/2017- 
Batalhão de Operações Aéreas . O Ordenador de Despesas do BOA, 
torna público que estará recebendo propostas para contratação de 
empresas homologadas junto a ANAC para ministrar curso prático e 
teórico para piloto de avião e helicóptero para o CBMMG, conforme 
especificações detalhadas no Anexo I, do Edital. A Sessão Pública deste 
pregão eletrônico ocorrerá às 09h00min . do dia 24/03/2017, no Portal 
de Compras do Estado . A íntegra do edital e outras informações pode-
rão ser obtidas na Seção de Licitação do BOA, à Rua Boaventura, nº 
2312, Hangar 07, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG, através dos tele-
fones (31) 3494 8335 e o edital no site: www .compras .mg .gov .br . Belo 
Horizonte, 10Mar17 . Daniela Lopes Rocha da Costa, Major BM .
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