














minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 16 de dezembro de 2014 – 37 
 Secretaria de eStado de 

deSenvolvimento econômico

   SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENvOLvIMENTO ECONÕMICO 
 Cancelamento de Protocolo de Intenções 

 Fica cancelado o Protocolo de Intenções nº 018/2010 fi rmado entre o 
Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico - SEDE, a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF, o Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais S .A . – BDMG o Instituto de 
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais - INDI e a Empresa – 
M .E .M . STONES (M .E .M . STONES)  

 2 cm -15 642486 - 1   

 banco de deSenvolvimento 
de minaS GeraiS

    
 TERMO DE RESCISÃO . CT 2971/2013 . Contratada: BAIN BRASIL 
LTDA . CNPJ nº 02 .194 .588/0001-97 . Objeto: I . Suprimir a 8º etapa e 9º 
etapa: Suporte à Consulta Pública e Suporte ao Processo Licitatório res-
pectivamente, itens “2 .1 .8” e “2 .1 .9” da Cláusula Segunda do referido 
contrato; II . Em decorrência da supressão, reduzir no contrato o valor 
de R$ 180 .000,00(cento e oitenta mil reais); III . Rescindir nesta data o 
contrato . Data de assinatura: 12/12/2014 . 
  
 TERMO DE RESCISÃO . CT 2984/2013 . Contratado: INSTITUTO 
DE GEOINFORMAÇÃO E TECNOLOGIA – IGTEC . CNPJ nº 
02 .031 .453/0001-00 . Objeto: I . Suprimir os produtos de suporte técnico 
ao 2º e 3º quadrimestre, previstos na 4ª etapa, item “2 .2” da Cláusula 
Segunda do referido contrato; II . Em decorrência da supressão, reduzir 
no contrato o valor de R$ 80 .000,00(oitenta mil reais); III . Rescindir 
nesta data o contrato . Data de assinatura: 12/12/2014 . 
  
 TERMO DE RESCISÃO . CT 3020/2013 . Contratado ALBINO ADvO-
GADOS ASSOCIADOS . CNPJ nº 05 .991 .123/0001-550 . Objeto: res-
cisão nesta data do contrato, com fundamento no inciso II do artigo 79 
da Lei Federal nº 8 .666/93 . . Data de assinatura: 12/12/2014 .  

 6 cm -13 642120 - 1   

 comPanhia enerGÉtica do 
eStado de minaS GeraiS

   COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 
 CNPJ 17 .155 .730/0001-64 - NIRE 31300040127 

  
 MS/CS - AQUISIÇÃO DE SERvIÇO 

  
 ADENDO 

 PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 500-H07924 . Objeto: Alienação de 
14 imóveis localizados no Estado de Minas Gerais, distribuídos em 
14 (quatorze) lotes . Adendo nº 01/2014 . Objetivo: Alteração da data 
de realização do pregão . Abertura da sessão publica: dia 17/12/2014, 
às 10horas - Envio de proposta através do site www .cemig .com .br até 
09h30min da data de abertura da sessão . Edital disponível no site www .
cemig .com .br  . 

  
 ADENDO 

 PREGÃO ELETRôNICO MS/CS 500-H07907 . Objeto: Alienação de 
9 (nove) imóveis, localizados no Estado de Minas Gerais e no Rio de 
Janeiro . Adendo nº 01/2014 . Objetivo: Adiamento da abertura da sessão 
pública . Adendo disponível no site www .cemig .com .br .  

 4 cm -15 642206 - 1  
   COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS-CEMIG 

 COMPANHIA ABERTA 
 CNPJ 17 .155 .730/0001-64 - NIRE 31300040127 

  
 ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINáRIA 

 CONvOCAÇÃO 
  
 Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assem-
bleia Geral Extraordinária a realizar-se em 29 de dezembro de 2014, às 
15 horas, na sede social, na Av . Barbacena, 1 .200, 21º andar, em Belo 
Horizonte-MG, a fi m de deliberar-se sobre a: 
  
 1- ratifi cação da nomeação dos 3 (três) peritos para avaliação, nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 8º da Lei 6 .404/1976, do patrimônio 
líquido da Cemig Capim Branco Energia S .A . – Capim Branco; 
  
 2- aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Capim 
Branco, a valores contábeis, elaborado conforme o item anterior; 
  
 3- autorização para a incorporação da Capim Branco pela Cemig Gera-
ção e Transmissão S .A . – Cemig GT e, após, para a sua consequente 
extinção; e, 
  
 4- orientação do voto do(s) representante(s) da Companhia na Assem-
bleia Geral Extraordinária da Cemig GT em relação à: 
  
 a) autorização para a celebração do Protocolo de Incorporação e Justi-
fi cação, entre a Cemig GT e a Capim Branco, de modo a determinar os 
termos e condições que deverão reger a incorporação da Capim Branco 
pela Cemig GT; 
  
 b) ratifi cação da nomeação dos 3 (três) peritos para avaliação, nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 8º da Lei 6 .404/1976, do patrimônio 
líquido da Capim Branco; 
  
 c) aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Capim 
Branco, a valores contábeis, elaborado conforme a alínea “b”, acima; 
  
 d) autorização, verifi cação e aprovação do aumento do capital social 
da Cemig GT de R$1 .700 .000 .000,00 (um bilhão e setecentos milhões 
de reais), representado por 2 .896 .785 .358 (dois bilhões, oitocentos e 
noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentas e cin-
quenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para 
R$1 .862 .845 .041,33 (um bilhão, oitocentos e sessenta e dois milhões, 
oitocentos e quarenta e cinco mil, quarenta e um reais e trinta e três cen-
tavos), sem emissão de novas ações, representado por 2 .896 .785 .358 
(dois bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta 
e cinco mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal, bem como a consequente alteração do “caput” do 
artigo 5º do Estatuto Social da Cemig GT; 
  
 e) autorização para a incorporação da Capim Branco pela Cemig GT e, 
após, para a sua consequente extinção; 
  
 f) autorização para a sucessão da Capim Branco pela Cemig GT, em 
todos os direitos e obrigações, a título universal e para todos os fi ns 
de direito; e, 
  
 g) autorização para a transferência para a Cemig GT, por incorporação, 
de todos os estabelecimentos, bens corpóreos e incorpóreos, estoques, 
imóveis, créditos, ativos, direitos, participações societárias, contratos, 
obrigações, passivos, livros e notas fi scais, controles, registros, contabi-
lidade, documentos, sistemas e informações da Capim Branco . 
  
 O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia Geral 
deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6 .404/1976, e poste-
riores alterações, e do parágrafo único do artigo 9º do Estatuto Social 
da Companhia, exibindo no ato, ou depositando, preferencialmente, 
até 22-12-2014, os comprovantes de titularidade das ações, expedi-
dos por instituição fi nanceira depositária e procuração, com poderes 
especiais, na Superintendência da Secretaria Geral e Executiva Empre-
sarial da Cemig, na Av . Barbacena, 1200, 19º andar, ala B1, em Belo 
Horizonte-MG . 
  

 Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2014 . 
 Djalma Bastos de Morais 

 vice-Presidente do Conselho de Administração  
 17 cm -15 642175 - 1  

   CEMIG DISTRIBUIÇÃO S .A . 
 CNPJ: 06981 .180/0001-16 

  
 MS/MT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

  
 Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPJ n° 06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-
G07678 - Materiais para Construção Civil . Adendo_03: Substitui a Pla-
nilha de Preços_Sumario . Abertura da sessão pública 08/01/2015, às 9 
horas . Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até às 7h30min da 
data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo 
sítio . Anderson Fagundes Duarte - Gerente de Suprimento de Material . 
 Pregão Eletrônico - Cemig D - CNPJ n° 06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-
G07954 - Cobertura Isolante e Cobertura Protetora . Adendo nº 1 - Alte-
ração de cláusulas e anexo do Edital de Licitação - Abertura da sessão 
pública 09/01/15, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .
com .br, até as 7h30 da data de abertura da sessão . Edital e adendos dis-
poníveis, gratuitamente, no mesmo sítio . Anderson Fagundes Duarte - 
Gerente de Suprimento de Material .  

 4 cm -15 642210 - 1  
  CEMIG DISTRIBUIÇÃO S .A .

CNPJ: 06981 .180/0001-16

PROCESSO ADMINISTRATIvO PUNITIvO

No uso da competência a mim defi nida e à vista das conclusões cons-
tantes do Processo Administrativo nº 024/2014, aplico à empresa Elo 
Sistemas Eletrônicos S .A . a penalidade de suspensão do cadastro de 
fornecedores, suspensão de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a Cemig, suas subsidiárias e coligadas, pelo prazo de 
01 (um) ano, contados a partir do primeiro dia útil após a publicação 
do ato, em conformidade com o artigo 12 da Lei 14 .167/2002, conta-
dos a partir do primeiro dia útil após a publicação do ato . Informo que 
a decisão é passível de recurso nos termos do art . 109, I, alínea “f”, da 
Lei nº 8 .666/93 .

Belo Horizonte, 01 de Dezembro de 2014 .

Ivanilson Alencar Maciel
Gerente de Planejamento do Suprimento, Cadastro e Gestão do Mer-
cado Fornecedor
 

 4 cm -15 642177 - 1  
   CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S .A . 

 CNPJ 06 .981 .176/0001-58 – NIRE 31300020550 
  

 MS/MT - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
  
 Pregão Eletrônico - Cemig GT - CNPJ n° 06 .981 .176/0001-58 - Nº 510-
G07971 - óleo combustível . Abertura da sessão pública 29/12/14, às 9 
horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 7h30 da data 
de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . 
Anderson Fagundes Duarte - Gerente de Suprimento de Material .  

 3 cm -15 642207 - 1  
   CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S .A . 

 COMPANHIA ABERTA 
 CNPJ 06 .981 .176/0001-58 – NIRE 31300020550 

  
 ASSEMBLEIA GERAL ExTRAORDINáRIA 

 CONvOCAÇÃO 
 Fica a acionista Companhia Energética de Minas Gerais convocada 
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se em 29 de dezem-
bro de 2014, às 16 horas, na Av . Barbacena, 1200, 12º andar, ala B1, em 
Belo Horizonte-MG, a fi m de deliberar-se sobre a: 
  
 a) autorização para a celebração do Protocolo de Incorporação e Justi-
fi cação, com a Cemig Capim Branco Energia S.A. - Capim Branco, de 
modo a determinar os termos e condições que deverão reger a incorpo-
ração da Capim Branco por esta Companhia; 
  
 b) ratifi cação da nomeação dos 3 (três) peritos para avaliação, nos ter-
mos e para os efeitos do artigo 8º da Lei 6 .404/1976, do patrimônio 
líquido da Capim Branco; 
  
 c) aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Capim 
Branco, a valores contábeis, elaborado conforme a alínea “b”, acima; 
  
 d) autorização, verifi cação e aprovação do aumento do capital social 
da Cemig GT de R$1 .700 .000 .000,00 (um bilhão e setecentos milhões 
de reais), representado por 2 .896 .785 .358 (dois bilhões, oitocentos e 
noventa e seis milhões, setecentos e oitenta e cinco mil, trezentas e cin-
quenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, para 
R$1 .862 .845 .041,33 (um bilhão, oitocentos e sessenta e dois milhões, 
oitocentos e quarenta e cinco mil, quarenta e um reais e trinta e três cen-
tavos), sem emissão de novas ações, representado por 2 .896 .785 .358 
(dois bilhões, oitocentos e noventa e seis milhões, setecentos e oitenta 
e cinco mil, trezentas e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal, bem como a consequente alteração do “caput” do 
artigo 5º do Estatuto Social; 
  
 e) autorização para a incorporação da Capim Branco pela Cemig GT e, 
após, para a sua consequente extinção; 
  
 f) autorização para a sucessão da Capim Branco pela Cemig GT, em 
todos os direitos e obrigações, a título universal e para todos os fi ns 
de direito; e, 
  
 g) autorização para a transferência para a Cemig GT, por incorporação, 
de todos os estabelecimentos, bens corpóreos e incorpóreos, estoques, 
imóveis, créditos, ativos, direitos, participações societárias, contratos, 
obrigações, passivos, livros e notas fi scais, controles, registros, contabi-
lidade, documentos, sistemas e informações da Capim Branco . 
  

 Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2014 . 
 Djalma Bastos de Morais 

 vice-Presidente do Conselho de Administração  
 11 cm -15 642171 - 1  

   CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S .A . 
 CNPJ 06 .981 .176/0001-58 – NIRE 31300020550 

  
 Termo ADITIvO ao Convênio-GT333 

  
 TE: Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A ., Centro Federal de Edu-
cação Tecnológica de Minas Gerais, Fundação de Apoio à Educação e 
Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais e a Orteng Equipamen-
tos e Sistemas - Objeto: extensão do prazo de execução dos convênios 
4020000420 e 4020000421 . P&D “GT333 – Desenvolvimento de um 
sistema para aumento da efi ciência do controle conjunto de tensão e 
potência na geração de energia elétrica com emprego de técnicas de 
Inteligência Computacional”, em 10(dez)meses . Prazo: 54(cinquenta e 
quatro) meses a contar de 04/04/2011 . Assinatura: 03/12/2014  

 3 cm -15 642173 - 1   

 comPanhia de GáS de minaS GeraiS

    
  

 CONTRATO 
 Contrato nº 4600000220 . Partes Gasmig x valspe Soluções em Infor-
mática Ltda - ME . Fundamento: Pregão Eletrônico GPR-0047/14 . 
Objeto: Aquisição de Licenças de Software HP Data Protector . Prazo: 
30 dias . valor: R$39 .339,20 . Assinatura: 10/12/2014 . 
  

 Mário Henrique Ramos Nogueira - Gerente 
de Infraestrutura e Suprimentos  

 3 cm -15 642356 - 1  

    
 PEDIDO DE COMPRA 

 Pedido de Compra nº 4500029311 . Partes Gasmig x RR Fernandes 
Com . Conexões e Aces . Ind . Ltda . Fundamento: Pregão Eletrônico 
GPR-0040/14 – Ata de Registro de Preços RP-030/14 . Objeto: Aqui-
sição de Tubos de aço . Prazo: 45 dias . valor: R$19 .406,88 . Assinatura: 
09/12/14 . 
 Mário Henrique Ramos Nogueira - Gerente de Infraestrutura e 
Suprimentos  

 3 cm -15 642386 - 1   

 junta comercial do eStado 
de minaS GeraiS

    Pregão Eletrônico Nº 26/2014 – Processo nº 2251003 00059/2014 
 1) Do objeto: Prestação de Serviços de revisão inicial e manutenção 
preventiva e corretiva de plataformas elevatórias de acessibilidade para 
a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais . 
 2) Da entrega das propostas: a) Local: www .compras .mg .gov .br 
 b) Período: até o dia 30 de dezembro de 2014, às 09h30 . 
 3) Da sessão: a) Data: 30/12/2014 - b) Horário: 09h30 . 
 4) Das informações: No Prédio-sede da Junta Comercial do Estado de 
  Minas Gerais: Rua Sergipe, 64, 9º andar, Centro, Belo Horizonte/
MG, de 2ª a 6ª feira, fax: (0xx31)3235-2357, e-mail: licita@jucemg .
mg .gov .br 
 5) Da obtenção do edital: No Prédio-Sede da JUCEMG à Rua Sergipe, 
64, 9º andar, Centro, Belo Horizonte/MG Serviço de Licitação e Com-
pras, 2ª a 6ª feira, 09h00 às 17h00 . Preço do Edital R$ 7,90 (Sete reais 
e noventa centavos), ou ainda, pelos sites: www .jucemg .mg .gov .br e 
www .compras .mg .gov .br . 
 Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2014 . José Donaldo Bittencourt 
Júnior – Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais .  
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 comPanhia de habitação do 
eStado de minaS GeraiS

   Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – COHAB 
MINAS – CNPJ – 17 .161 .837/0001-15 – Extrato do Contrato de Pres-
tação de Serviços datado de 10 .12 .2014, celebrado com a Companhia 
Excelsior de Seguros . Objeto: fornecimento de Seguro Habitacional 
Apólice de Mercado . Prazo: 24 meses . valor: Morte e Invalidez Perma-
nente – MIP: 0,074%; Danos Físicos do imóvel – DFI: 0,017% .  

 2 cm -15 642160 - 1   

 comPanhia de Saneamento do 
eStado de minaS GeraiS

    
 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 

 AvISO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRôNICO SPAL nº 05 .2014/0467 - PEM . 
 Objeto: Materiais para Restauração de Secador de Lodos . Dia da Lici-
tação: 05 de janeiro de 2015, às 09:15 horas . Local: Rua Carangola, 
606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponível em: 
17/12/2014 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: Licitações 
e Compras/Pregão) . 

  
 AvISO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRôNICO SPAL nº 05 .2014/0468 - PEM . 
 Objeto: Lanche Padrão para os Empregados em Sabará/MG . Dia da 
Licitação: 05 de janeiro de 2015, às 14:15 horas . Local: Rua Carangola, 
606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponível em: 
17/12/2014 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: Licitações 
e Compras/Pregão) . 

  
 AvISO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRôNICO SPAL nº 05 .2014/0470 - PEM . 
 Objeto: Lanche Padrão para os Empregados em Santa Luzia/MG . Dia 
da Licitação: 06 de janeiro de 2015, às 14:15 horas . Local: Rua Caran-
gola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponível 
em: 18/12/2014 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: Licita-
ções e Compras/Pregão) . 

  
 AvISO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRôNICO SPAL nº 05 .2014/0469 - PEM . 
 Objeto: Lanche Padrão para os Empregados em Nova Lima/MG . Dia 
da Licitação: 06 de janeiro de 2015, às 09:15 horas . Local: Rua Caran-
gola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital disponível 
em: 18/12/2014 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: Licita-
ções e Compras/Pregão) . 

  
 RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL SPAL - nº 05 .2014/0389 – PPM 
 Objeto: BOMBAS HORIZONTAIS . Proposta vencedora: DMB Distri-
buidora Mineira de Bombas Ltda ., no valor de R$ 18 .800,00 . 

  
 RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRôNICO SPAL - nº 05 .2014/0401 – PES 
 Objeto: Serviços de Conservação e Limpeza . Proposta vencedora: 
Administradora Ipiranga Ltda ., no valor total de R$ 4 .269 .011,65 . 

  
 RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL SPAL - nº 05 .2014/0402 – PPM 
 Objeto: Concentrador de Amostras Orgânicas . Proposta vencedora: 
Tecnal Equipamentos para Laboratório Ltda ., no valor total de R$ 
22 .000,00 . 

  
 RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRôNICO SPAL - nº 05 .2014/0410 – PES 
 Objeto: Serviços de Consultoria para Atualização dos Sistemas SAP . 
 Resultado: Processo revogado, conforme consta dos autos . 

  
 RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRôNICO SPAL - nº 05 .2014/0414 – PEM 
 Objeto: Materiais de Segurança . Proposta vencedora: GMI Distribui-
dora Ltda ., no valor total de R$ 270 .701,10 . 

  
 RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO ELETRôNICO SPAL - nº 05 .2014/0419 – PEM 
 Objeto: Botinas de Segurança . Resultado: Processo revogado, con-
forme consta dos autos . 

  

 RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRôNICO SPAL - nº 05 .2014/0420 – PEM 
 Objeto: Emulsão Asfáltica . Proposta vencedora: Brlinetech Ltda ., no 
valor de R$ 536 .742,00 

  

 RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO ELETRôNICO SPAL - nº 05 .2014/0422 – PEM 
 Objeto: Conexões em PvC . Proposta vencedora: Conexa Tubos e 
Conexões Ltda ., no valor total de R$ 275 .787,00 . 

  
 RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS SPAL - nº 
05 .2014/3109 - PPM 
 Objeto: Carroceria Metálica, incluindo Montagem, Instalação e Assis-
tência Técnica. Proposta desclassifi cada: Facchini S/A. Foi registrado o 
preço da empresa JHv Implementos Rodoviários Ltda ., no valor total 
de R$ 90 .000,00, conforme consta do Anexo I disponível no site da 
COPASA MG em www .copasa .com .br, licitações e compras, pregão, 
encerrados . 

  

 AvISO ENCERRAMENTO 
 Tomada de Preços Nº DvLI .0820140196 

 Objeto: Execução, com fornecimento total de materiais, das obras e 
serviços de melhorias na Estação de Tratamento de Esgoto em Dores 
do Indaiá/MG . Para esta licitação não compareceram empresas interes-
sadas em apresentar proposta . Processo Encerrado 

 A DIRETORIA  
 21 cm -15 642484 - 1   

 Secretaria de eStado de 
turiSmo e eSPorteS

    3º Termo Aditivo ao Convênio nº 274/2011, EMG/SETES e o Muni-
cípio de Senador Cortes . Objeto: prorrogar a vigência do convênio em 
questão, que vigorará até 31/05/2015 . Assinatura: 28/11/2014 . 
  
 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 41/2013, EMG/SETES e o Município 
de Nanuque . Objeto: prorrogar a vigência do convênio em questão, que 
vigorará até 26/04/2015 . Assinatura: 15/12/2014 . 
  
 1º Termo Aditivo ao Convênio nº 424/2013, EMG/SETES e o Muni-
cípio de Montes Claros . Objeto: prorrogar a vigência do convênio em 
questão, que vigorará até 29/05/2015 . Assinatura: 28/11/2014 . 
  
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 120/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de Mariana . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 07/2013 . Par-
tes: EMG/SETES e o Município de Barão de Cocais . Objeto: prorro-
gar a vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . 
Assinatura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 114/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de Passa Quatro . Objeto: prorro-
gar a vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . 
Assinatura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 125/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de Caxambu . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 124/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de São Sebastião . Objeto: prorro-
gar a vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . 
Assinatura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 10/2013 . Par-
tes: EMG/SETES e o Município de Caeté . Objeto: prorrogar a vigên-
cia do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assinatura: 
28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 08/2013 . Par-
tes: EMG/SETES e o Município de Catas Altas . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 06/2013 . Par-
tes: EMG/SETES e o Município de Santa Bárbara . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 123/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de Prados . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 12/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de Itamonte . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 09/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de Itanhandu . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 116/2013 . 
Partes: EMG/SETES e o Município de Baependi . Objeto: prorrogar a 
vigência do convênio em questão, que vigorará até 31/01/2015 . Assi-
natura: 28/10/2014 
  Termo de Cessão de Uso Gratuita . Partes: EMG/SETES e o Municí-
pio de Sete Lagoas . Objeto: cessão para guarda e uso, pelo cessionário, 
dos bens integrantes do Estádio Joaquim Henrique Nogueira – “ Arena 
do Jacaré” Prazo: A presente cessão de Uso terá sua vigência iniciada 
a partir da data da publicação de seu extrato, até a data de termino da 
vigência do Convênio de Cooperação Técnica n° 106/2013 . Assinatura: 
15/12/2014  

 15 cm -15 642463 - 1   

 comPanhia mineira de PromoçõeS

   COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES – PROMINAS 
 CNPJ 17 .559 .790/0001-42 

 Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que, 
entre si celebram a Companhia Mineira de Promoções- Prominas e a 
empresa Thyssenkrupp Elevadores S .A . . Objeto: Conservação e assis-
tência técnica dos 5 elevadores, marca thyssenkrupp . vigência: Prorro-
gado por mais 12 (doze) meses . Permanecem em vigor os demais itens 
e condições do Contrato e seus Aditivos .  

 2 cm -15 642355 - 1  
   COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES – PROMINAS 

  CNPJ 17 .559 .790/0001-42 
 Extrato do Contrato de Prestação de Serviços que, entre si celebram 
a Companhia Mineira de Promoções- Prominas e a empresa Imperial 
Impermeabilização e Obras Civis Ltda- ME . Objeto: Reforma de uma 
caixa d’água localizada no 1º pavimento do Minascentro com 205 .000 
litros . 
 valor Global do Contrato: R$ 36 .690,00 (trinta e seis mil, seiscentos 
e noventa reais) . Prazo de vigência: 90 (noventa )dias a partir da data 
de sua assinatura .  

 3 cm -15 642353 - 1  
   COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES – PROMINAS 

  CNPJ 17 .559 .790/0001-42 
 Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que, 
entre si celebram a Companhia Mineira de Promoções- Prominas e a 
empresa Extintores Minas Gerais Ltda- Extiminas . Objeto: Manuten-
ção e fornecimento de peças de equipamentos contra incêndio . vigên-
cia: Prorrogado por mais 12 (doze) meses . Permanecem em vigor os 
demais itens e condições do Contrato e seus Aditivos .  

 2 cm -15 642358 - 1  
   COMPANHIA MINEIRA DE PROMOÇÕES – PROMINAS 

  CNPJ 17 .559 .790/0001-42 
 Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços que, 
entre si celebram a Companhia Mineira de Promoções- Prominas e a 
empresa Visão Habitacional Ltda. Objeto: Locação para fi ns não resi-
denciais do imóvel sito na rua Minas Gerais, nº 246, São Paulo/SP . 
 vigência: Prorrogado por mais 12 (doze) meses . Permanecem em vigor 
os demais itens e condições do Contrato e seus Aditivos .  

 2 cm -15 642357 - 1   

 emPreSa de PeSquiSa aGroPecuária 
de minaS GeraiS

   ExTRATO DO INSTRUMENTO JURÍDICO: 
 Nº . 289/2014 - Partes: EPAMIG e FUNDAÇÃO ARTHUR BER-
NARDES-FUNARBE . Objeto: Liberação de acesso ao conteúdo das 
seções para assinantes da base de dados disponíveis no sistema fi nan-
ciar .Assinatura: 20/11/2014 vigência: 20/11/2014 a 25/06//2016 .valor: 
R$23 .226,00 . Assinam: (a) Flávio Eustáquio ássimos Maroni -EPA-
MIG, (b) Luiz Eduardo Dias– FUNARBE . 
 Nº . 292/2014 - Partes: EPAMIG e MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ . 
Objeto: Implementar e desenvolver através de integração de esforços 
a difusão de tecnologia gerada pela Epamig para desenvolvimento 
de Olivicultura e Fruticultura no Município .Assinatura: 01/12/2014 .
vigência: 01/12/2014 a 01/12/2019 .Assinam: (a) Flávio Eustáquio 
ássimos Maroni -EPAMIG, (b) Adilson dos Santos– Município . 
 Nº . 293/2014 - Partes: EPAMIG e MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ . 
Objeto: Regulamentação da cessão de empregado matrícula C1571 do 
quadro da Epamig  . Assinatura: 01/12/2014 .vigência: 01/12/2014 a 

Convenios
Retângulo


	scan 2
	scan
	PUBLICAÇÃO DO 1º TA.pdf
	Sem titulo


