
















Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 16 de outubro de 2013 – 85 
assinatura: 17/09/2013. ADITIVO - (MS/MT-09/2013) – Partes: 
(CT-4500026775-MS/MT): Cemig x ABB LTDA Objeto: promover 
amigavelmente por conveniência administrativa o cancelamento nas 
quantidades contratadas de controladores lógicos programáveis no 
valor de R$ 48.276,00 conforme limite legal. Prazo: 28/05/2014 Data 
da assinatura: 17/09/2013.  

 4 cm -15 476983 - 1  

    
  

 CNPJ 03.475.839/0001-74 
  

  CONTRATO 
  
 JE/CG CT 4570014638. Partes: Rosal Energia S.A. Fundamento: Pré-
Qualifi cação MS/CS-500-Z03206. Objeto: serviços de advocacia con-
tenciosa, em âmbito judicial e administrativo, sem exclusividade e 
em todas as instâncias e graus de jurisdição, em assuntos de natureza 
expropriatória, possessória, reivindicatória, de usucapião, de retifi ca-
ção de registro imobiliário e correlatas, compreendendo a manifesta-
ção através de pareceres, a propositura de ações e a defesa da cemig, 
dos seus diretores e empregados por fatos ou atos relacionados com 
o exercício de suas funções, perante as Justiças Federal e Estaduais, 
inclusive Juizados Especiais e em processos administrativos, perante os 
órgãos das Administrações Públicas Federais, Estaduais e Municipais . 
Prazo: 36 meses Valor: R$11.340,00. Ass.: 19/09/2013. Homologada 
em: 04/05/2012  

 5 cm -15 477282 - 1  

    
  
  

 Sá CARvALHO S .A . 
 CNPJ 03.907.799/0001-92 - NIRE 31300014801 

  
 Extrato da ata da 175a reunião da Diretoria Executiva . 

  
 Data, hora e local: 25-04-2013, 12h30min, na sede social . Mesa: Pre-
sidente - Arlindo Porto Neto / Secretária - Anamaria Pugedo Frade 
Barros . 
  
 Sumário dos fatos ocorridos: A Diretoria Executiva deliberou, por una-
nimidade: 1- Aprovar: a) a proposta do Diretor Luiz Fernando Rolla, 
no sentido de que os membros da Diretoria Executiva autorizassem o 
seu Diretor-Presidente a convocar a acionista Cemig para a Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em 29-04-2013, às 11 horas, para delibe-
rarem sobre as matérias mencionadas no item 3, abaixo; b) a proposta 
orçamentária para 2013; e, c) ata desta reunião . 2- Autorizar a abertura 
do Processo Administrativo de Licitação, bem como a contratação dos 
serviços de conservação, limpeza, manutenção predial, copa, recepção 
e capina compreendendo a Usina e as Barragens, por trinta e seis meses, 
podendo ser prorrogado, mediante a celebração de termo aditivo, até o 
limite de sessenta meses. 3- Encaminhar à AGO, para exame, o Rela-
tório da Administração, as Demonstrações Financeiras e os respectivos 
documentos complementares referentes ao exercício fi ndo em 31-12-
2012, bem como proposta no sentido de que ao Lucro Líquido do exer-
cício de 2012, no montante de R$28.951 mil, e realização da reserva de 
ajustes de avaliação, no valor de R$3.423 mil, seja dada a seguinte des-
tinação: a) R$2.917 mil sejam distribuídos aos acionistas sob a forma 
de Juros sobre o Capital Próprio, já pagos a título de dividendos, con-
forme CRD-018/2012, fazendo jus os acionistas cujos nomes constam 
do Livro de Registros de Ações em 12-12-2012; b) R$5.176 mil sejam 
destinados a título de dividendo mínimo obrigatório, fazendo jus os 
acionistas cujos nomes fi guraram no Livro de Registro de Ações em 
31-12-2012; e, c) R$24.281 mil sejam distribuídos a título de dividendo 
complementar, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes ins-
critos no Livro de Registro de Ações na data da Assembleia Geral que 
deliberar sobre este assunto . O pagamento dos dividendos será reali-
zado até 30-12-2013, conforme disponibilidade de Caixa e a critério da 
Diretoria Executiva. 4- Rerratifi car a PRD e a CRD-005/2013, visando 
alterar informações relativas à recomendação acerca de indicações de 
membros para recompor a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal da 
Cemig Saúde . 5- validar o Relatório Anual de Responsabilidade Socio-
ambiental, relativo ao exercício de 2012, bem como autorizar o seu 
encaminhamento à Aneel. Presenças: Diretores Arlindo Porto Neto, 
Luiz Henrique de Castro Carvalho e Luiz Fernando Rolla; e, Anamaria 
Pugedo Frade Barros, Secretária . 
  
 a .) Anamaria Pugedo Frade Barros 
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 Sá Carvalho S .A . 
 CNPJ 03.907.799/0001-92 - NIRE 31300014801 

  
 Extrato da ata da Assembleia Geral Ordinária . 

  
 Data, hora e local: 29-04-2013, às 11 horas, na sede social. 
  
 Mesa: Presidente - Luiz Fernando Rolla / Secretária - Anamaria Pugedo 
Frade Barros . 
  
 Sumário dos fatos ocorridos: I- O representante da acionista Cemig 
indicou o Diretor Luiz Fernando Rolla para presidir a reunião . II- A 
pedido do Presidente, a Secretária leu a Proposta da Diretoria Execu-
tiva, no sentido de que ao Lucro Líquido do exercício de 2012, no mon-
tante de R$28.951 mil, e realização da reserva de ajustes de avaliação, 
no valor de R$3.423 mil, seja dada a seguinte destinação: a) R$2.917 
mil sejam distribuídos aos acionistas sob a forma de Juros sobre o Capi-
tal Próprio, já pagos a título de dividendos, conforme CRD-018/2012, 
fazendo jus os acionistas cujos nomes constam do Livro de Registros de 
Ações em 12-12-2012; b) R$5.176 mil sejam destinados a título de divi-
dendo mínimo obrigatório, fazendo jus os acionistas cujos nomes fi gu-
raram no Livro de Registro de Ações em 31-12-2012; e, c) R$24.281 
mil sejam distribuídos a título de dividendo complementar, fazendo jus 
os acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de 
Ações na data da Assembleia Geral que deliberar sobre este assunto . 
O pagamento dos dividendos será realizado até 30-12-2013, conforme 
disponibilidade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva. III- A 
Assembleia aprovou: a) o Relatório da Administração e as Demonstra-
ções Financeiras, referentes ao exercício fi ndo em 31-12-2012, e res-
pectivos documentos complementares, publicados, em 27-04-2013, no 
“Minas Gerais” e no “O Tempo”; b) a Proposta da Diretoria Executiva 
mencionada no item II, supra; e, c) a ata desta reunião . Iv- O Presidente 
informou que as publicações da Empresa, previstas na Lei 6.404/1976, 
e serão efetuadas nos jornais “Minas Gerais” e “O Tempo”, sem pre-
juízo de eventual publicação em outros jornais . Presenças: Acionista 
que representava cem por cento das ações e outros, a saber: Anamaria 
Pugedo Frade Barros; Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, pela Cemig; 
e, Luiz Fernando Rolla, pela Diretoria Executiva . 
  
 a .) Anamaria Pugedo Frade Barros 
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 CNPJ 03.907.799/0001-92 
  

 MS/MT-09/2013 - CONTRATO 
  
 DISPENSA/INEXIGIBILIDADE - (MS/MT-09/2013) Partes: Cemig x 
USIWAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA. MS/MT-D01313 - Fun-
damento Legal: Art. 24 e 25, “caput” da Lei 8.666/93. Objeto: cilindro 
hidráulico. Contratado no valor de: R$ 5.270,00. Prazo: 21/10/2014. 
Data assinatura: 24/09/2013. PREGÃO ELETRôNICO - (MS/
MT-09/2013) Partes: Cemig x RR VISION COMERCIAL LTDA. Pre-
gão Eletrônico - MS/MT-G06376 - Objeto: Filtro Tipo Cesto - Prazo: 
07/05/2015. Valor: R$ 30.000,00. Data assinatura: 09/09/2013 - Homo-
logada em 09/09/2013.  
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 Cemig Trading S . A . 

 CNPJ 05.263.973/0001-37 - NIRE 31300017010 
  

 Extrato da ata da 81a reunião da Diretoria Executiva . 
  
 Data, hora e local: 25-04-2013, às 13 horas, na sede social. 
  
 Mesa: Presidente - José Raimundo Dias Fonseca / Secretária - Anama-
ria Pugedo Frade Barros . 
  
 Sumário dos fatos ocorridos: A Diretoria Executiva deliberou, por una-
nimidade: 1- Aprovar: a) a proposta do Diretor Luiz Fernando Rolla, no 
sentido de que os membros da Diretoria Executiva autorizassem o seu 
Diretor-Presidente a convocar a acionista Cemig para as AGO/AGE, 
a realizarem-se, cumulativamente, em 29-04-2013, às 11h30min, para 
deliberarem sobre as matérias mencionadas no item 2, abaixo; e, b) ata 
desta reunião. 2- Encaminhar às Assembleias Gerais Ordinária e Extra-
ordinária: a) proposta no sentido de aprovar o orçamento para 2013; 
e, b) o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras e 
os respectivos documentos complementares referentes ao exercício 
fi ndo em 31-12-2012, bem como proposta no sentido de que ao lucro 
líquido do exercício de 2012, no montante de R$31.459 mil, seja dada 
a seguinte destinação: R$10.000 mil, pagos em 27-12-2012, a título 
de dividendo intermediário, conforme CRD-023/2012; e, R$21.459 mil 
sejam distribuídos a título de dividendo complementar, fazendo jus os 
acionistas que tiverem seus nomes inscritos no Livro de Registro de 
Ações no dia da Assembleia Geral que deliberar sobre este assunto, a 
ser pago até 30-12-2013, conforme disponibilidade de Caixa e a crité-
rio da Diretoria Executiva. Presenças: Diretores José Raimundo Dias 
Fonseca, Fernando Henrique Schuffner Neto e Luiz Fernando Rolla; e, 
Anamaria Pugedo Frade Barros, Secretária . 
  
 a .) Anamaria Pugedo Frade Barros 
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 Usina Termelétrica Barreiro S.A. 
 CNPJ 04.451.907/0001-28 – NIRE 31300015831 

  
  Extrato da ata da 107a reunião da Diretoria Executiva . 

  
 Data, hora e local: 25-04-2013, às 10h30min, na sede social. 
  
 Mesa: Presidente - Luiz Henrique de Castro Carvalho / Secretária - 
Anamaria Pugedo Frade Barros 
  
 Sumário dos fatos ocorridos: A Diretoria Executiva deliberou, por una-
nimidade: 1- Aprovar: a) a proposta do Diretor Luiz Fernando Rolla, 
no sentido de que os membros da Diretoria Executiva autorizassem 
o seu Diretor-Presidente a convocar a acionista Cemig para a Assem-
bleia Geral Ordinária, a realizar-se em 29-04-2013, às 8 horas, para 
deliberar sobre a matéria mencionada no item 2, abaixo, bem como 
sobre a eleição dos Diretores, em função do término do mandato; b) 
a proposta orçamentária para 2013; c) a meta de redução da intensi-
dade do consumo de água para a UTE Barreiro; e, d) ata desta reunião . 
2- Encaminhar à AGO o Relatório da Administração, as Demonstra-
ções Financeiras e os respectivos documentos complementares refe-
rentes ao exercício fi ndo em 31-12-2012, bem como propor que ao 
Lucro Líquido do exercício de 2012, no montante de R$10.649 mil, 
seja dada a seguinte destinação: R$139 mil, correspondentes a 5% do 
lucro líquido ajustado do exercício, sejam utilizados na constituição da 
Reserva Legal; R$7.868 mil sejam destinados à absorção de prejuízos 
acumulados; R$660 mil sejam destinados a título de dividendo mínimo 
obrigatório, fazendo jus os acionistas cujos nomes fi guraram no Livro 
de Registro de Ações em 31-12-2012; e, R$1.982 mil sejam distribu-
ídos aos acionistas, a título de dividendo complementar, fazendo jus 
os acionistas cujos nomes constarem do Livro de Registro de Ações 
na data da Assembleia Geral que deliberar sobre este assunto, a ser 
pago até 30-12-2013, conforme disponibilidade de Caixa e a critério 
da Diretoria Executiva . Presenças: Diretores Luiz Henrique de Castro 
Carvalho, Luiz Fernando Rolla e Mônica Costa de Siqueira; e, Anama-
ria Pugedo Frade Barros, Secretária . 
  
 a .) Anamaria Pugedo Frade Barros 
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 emPreSa de ServIçoS de comercIalIzação 
de enerGIa elÉTrIca

    Empresa de Serviços de Comercialização de Energia Elétrica S.A. 
  

 CNPJ 05.232.978/0001-00 – NIRE 31300017028 
  

  Extrato da ata da 73ª reunião da Diretoria Executiva . 
  
 Data, hora e local: 25-04-2013, às 17 horas, na sede social. 
  
 Mesa: Presidente - Fernando Henrique Schuffner Neto / Secretário - 
Carlos Henrique Cordeiro Finholdt 
  
 Sumário dos fatos ocorridos: A Diretoria Executiva deliberou, por una-
nimidade: 1- Aprovar: a) a proposta do Diretor Luiz Fernando Rolla, 
no sentido de que os membros da Diretoria Executiva autorizassem o 
seu Diretor-Presidente a convocar a acionista Cemig para a Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se em 30-04-2013, às 16 horas, para deli-
berar sobre os assuntos do item “2”, abaixo; e b) a ata desta reunião . 
2- Encaminhar à AGO o Relatório da Administração e as Demonstra-
ções Financeiras e os respectivos documentos complementares referen-
tes ao exercício fi ndo em 31-12-2012, bem como propor que ao Lucro 
Líquido do exercício de 2012, no montante de R$6.705 mil, seja dada 
a seguinte destinação: R$976 mil, pagos aos acionistas em 29-12-2012, 
a título de dividendos intermediários, conforme AGE de 20-12-2012; 
R$700 mil sejam destinadom a título de dividendo mínimo obrigatório, 
fazendo jus os acionistas cujos nomes fi guraram no Livro de Registro 
de Ações em 31-12-2012; e, R$5.029 mil sejam distribuídos a título de 
dividendo adicional, fazendo jus os acionistas que tiverem seus nomes 
inscritos no Livro de Registro de Ações no dia da AGO que deliberar 

sobre este assunto, a ser pago até 30-12-2013, conforme disponibili-
dade de Caixa e a critério da Diretoria Executiva. Presenças: Diretores 
Fernando Henrique Schuffner Neto, Luiz Fernando Rolla, Luiz Henri-
que de Castro Carvalho e José Raimundo Dias Fonseca; e, Carlos Hen-
rique Cordeiro Finholdt, Secretário . 
 a .) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt 
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 SecreTarIa de eSTado de TUrISmo

    Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato SETUR nº 13/2012. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo, e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa- FUNDEP . 
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato, do dia 30/09/2013 a 
30/10/2013, nos moldes do Art. 57, §1º, Inciso III da Lei 8.666/93. 
Em razão da prorrogação, fi ca alterado o cronograma de execução e de 
pagamento. Sem adição de novos recursos fi nanceiros ou reequilíbrio 
econômico-fi nanceiro. Ratifi cadas as demais cláusulas e condições. 
Termo assinado em 30/09/2013. Silvana Melo do Nascimento – Secre-
tária-Adjunta de Estado de Turismo de Minas Gerais .  

 3 cm -15 476902 - 1  
   Extrato do Convênio SETUR nº 17/2013. SIGCON 663977. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Turismo – SETUR, e o Município de Toledo. Objeto: Pavimenta-
ção de via de acesso a atrativos turísticos do Bairro Paiol da vargem, 
visando incrementar a infraestrutura turística do município . valor: 
R$132.255,64 (cento e trinta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco 
reais, sessenta e quatro centavos), sendo que R$100.000,00 (Cem mil 
reais) são recursos fi nanceiros da SETUR e R$32.255,64 (trinta e dois 
mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, sessenta e quatro centavos) 
referem-se à contrapartida do Município. Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  26 .782 .004 .1 .0018 .4 .4 .90 .51 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 05/09/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 18/2013. SIGCON 667550. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, e o Município de Chapada do Norte. Objeto: Pavi-
mentação da Rua Tiradentes, visando incrementar a infraestrutura turís-
tica do município de Chapada do Norte. Valor: R$14.842,89 (Quatorze 
mil, oitocentos e quarenta e dois reais, oitenta e nove centavos), sendo 
que R$14.215,38 (Quatorze mil, duzentos e quinze reais, trinta e oito 
centavos) são recursos fi nanceiros da SETUR e R$627,51 (Seiscentos 
e vinte e sete reais, cinquenta e um centavos) referem-se à contrapar-
tida do Município . 
 Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .08 .01 .15 .452 .1505 .1029 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 15/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 19/2013. SIGCON 663048. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, e o Município de Igarapé. Objeto: pavimentação 
asfáltica na pista de acesso ao multieventos, visando incrementar a 
infraestrutura turística do município de Igarapé. Valor: R$312.938,74 
(Trezentos e doze mil, novecentos e trinta e oito reais e setenta e quatro 
centavos), sendo que R$200.000,00 (Duzentos mil reais) são recursos 
fi nanceiros da SETUR e R$112.938,74 (Cento e doze mil, novecentos e 
trinta oito reais e setenta e quatro centavos) referem-se à contrapartida 
do Município . Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .11 .00 .15 .451 .0011 .1061 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 01/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 20/2013. SIGCON 659453. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, e o Município de Munhoz. Objeto: Construção de 
um portal turístico, visando incrementar a infraestrutura turística do 
município. Valor: R$201.214,27 (Duzentos e um mil, duzentos e qua-
torze reais e vinte sete centavos), sendo que R$150.000,00 (Cento e 
cinquenta mil reais) são recursos fi nanceiros da SETUR e R$51.214,27 
(Cinquenta e um mil, duzentos e quatorze reais e vinte sete centavos) 
referem-se à contrapartida do Município. Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .06 .23 .695 .0022 .1 .069 .44 .90 .51-0449 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 30/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  

 Extrato do Convênio SETUR nº 21/2013. SIGCON 661896. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Turismo – SETUR, e o Município de Chapada do Norte. Objeto: 
Reforma da Praça do Rosário, visando incrementar a infraestrutura 
turística do município. Valor: R$43.827,30 (Quarenta e três mil, oito-
centos e vinte sete reais e trinta centavos), sendo que R$41.974,43 
(Quarenta e um mil, novecentos e setenta quatro reais e quarenta e três 
centavos) são recursos fi nanceiros da SETUR e R$1.852,87 (um mil, 
oitocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) referem-se 
à contrapartida do Município. Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .08 .01 .18 .541 .1808 .2084 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 30/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 22/2013. SIGCON 668198. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Turismo – SETUR, e o Município de Cachoeira da Prata. Objeto: 
reconstrução da barragem da represa do Ribeirão dos Macacos, visando 
incrementar a infraestrutura turística do município. Valor: R$201.067,30 
(duzentos e um mil, sessenta e sete reais, trinta centavos), sendo que R$ 
199 .056,63 (cento e noventa e nove mil, cinquenta e seis reais, sessenta 
e três centavos) são recursos fi nanceiros da SETUR e R$ 2.010,67 (dois 
mil e dez reais, sessenta e sete centavos) referem-se à contrapartida do 
Município . Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .12 .02 .23 .695 .0110 .1021 .449051 .01 Fr1 .00,F411 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 30/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 31/2013. SIGCON 670016. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, e o Município de Itaobim. Objeto: construção de 
quiosques na Praça Afonso Martins, visando incrementar a infraestru-
tura turística do município, conforme detalhado no Plano de Trabalho . 
Valor: R$363.190,20 (trezentos e sessenta e três mil, cento e noventa 
reais e vinte centavos), sendo que R$250.000,00 (duzentos e cinquenta 
mil reais) são recursos fi nanceiros da SETUR e R$113.190,20 (cento e 
treze mil, cento e noventa reais e vinte centavos) referem-se à contra-
partida do Município . Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1- SETUR 
  02 .015 .020 .15 .452 .0328 .1187 .1187 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 26/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  

 Extrato do Convênio SETUR nº 32/2013. SIGCON 662866. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Turismo – SETUR, e o Município de Santa Bárbara do Tugúrio. 
Objeto: pavimentação asfáltica do Parque de Eventos Municipal, 
visando incrementar a infraestrutura turística do município, conforme 
detalhado no Plano de Trabalho. Valor: R$91.569,33 (noventa e um 
mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos), sendo 
que R$85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) são recursos fi nanceiros da 
SETUR e R$6.569,33 (seis mil, quinhentos e sessenta e nove reais e 
trinta e três centavos) referem-se à contrapartida do Município. Dota-
ções Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1- SETUR 
 10 .01 .03 . 15 .452 .0507 .3093 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 30/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 33/2013. SIGCON 662834. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, e o Município de Augusto de Lima. Objeto: pavi-
mentação de vias públicas na Comunidade de Teixeiras, visando incre-
mentar a infraestrutura turística do município de Augusto de Lima . 
Valor: R$ 110.000,00 (Cento e dez mil reais), sendo que R$ 100.000,00 
(Cem mil reais) são recursos fi nanceiros da SETUR e R$ 10.000,00 
(Dez mil reais) referem-se à contrapartida do Município. 
 Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .18 .0215 .452 .0575 .1124 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 15/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 34/2013. SIGCON 662803. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, e o Município de Ipuiuna. Objeto: Pavimentação 
asfáltica da estrada de acesso à Pedra da Boa Vista, visando incre-
mentar a infraestrutura turística do município. Valor: R$ 169.118,54 
(Cento e sessenta nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta quatro 
centavos), sendo que R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) são 
recursos fi nanceiros da SETUR e R$ 19.118,54 (Dezenove mil, cento 
e dezoito reais e cinquenta quatro centavos) referem-se à contrapartida 
do Município . 
 Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .06 .00 .15 .451 .0020 .1 .0008 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 15/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 35/2013. SIGCON 662669. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Turismo – SETUR, e o Município de Marmelópolis. Objeto: pavi-
mentação de vias públicas e drenagem pluvial, visando incrementar a 
infraestrutura turística do município. Valor: R$ 109.613,72 (Cento e 
nove mil, seiscentos e treze reais e setenta dois centavos), sendo que 
R$ 100.000,00 (Cem mil reais) são recursos fi nanceiros da SETUR e 
R$ 9.613,72 (Nove mil, seiscentos e treze reais e setenta dois centavos) 
referem-se à contrapartida do Município. 
 Dotações Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1 - SETUR 
  02 .06 .01 .15 .451 .0020 .1035 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 15/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo . 
  
 Extrato do Convênio SETUR nº 36/2013. SIGCON 663081. Partes: 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Turismo – SETUR, e o Município de São Pedro do Suaçuí. Objeto: 
reforma da Praça Prefeito Caldeira Brant, visando incrementar a infra-
estrutura turística do município de São Pedro do Suaçuí, conforme 
detalhado no Plano de Trabalho. Valor: R$ 107.416,65 (Cento e sete 
mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta cinco centavos), sendo 
que R$100.000,00 (Cem mil reais) são recursos fi nanceiros da SETUR/
MG e R$ 7.416,65 (Sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta 
cinco centavos) referem-se à contrapartida do Município. Dotações 
Orçamentárias: 
  1411 .23 .695 .042 .1219 .0001 .44 .40 .42 .01 .1 .25 .1- SETUR 
  02 .08 .01 .15 .452 .0021 .1029 .4 .4 .90 .51 .00 - MUNICÍPIO 
 Vigência: Da data desta publicação até 15/08/2014. 
 Data da assinatura: 15/10/2013. 
 Silvana Melo do Nascimento . Secretária-Adjunta de Estado de 
Turismo .  
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 SecreTarIa de eSTado de aGrIcUlTUra, 
PecUárIa e abaSTecImenTo

    Extrato do Termo de Doação nº 4.76/2013. Partes: O Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, e a Associação dos Produtores Rurais de Antô-
nio Dias. Objeto: Doar à Associação dos Produtores Rurais de Antônio 
Dias, em caráter defi nitivo e sem encargos, 01 (um) tanque de resfria-
mento de leite, com patrimônio n.º 3187288-3. Valor: R$ 8.166,00 (oito 
mil, cento e sessenta e seis reais) . Data de assinatura: 15 .10 .2013 . 
  
  Extrato do Termo de Doação nº 4.77/2013. Partes: O Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento, e o Município de Baependi . Objeto: Doar ao Muni-
cípio de Baependi, em caráter defi nitivo e sem encargos, 01 (um) tan-
que de resfriamento de leite, com patrimônio n.º 3187312-0. Valor: R$ 
8 .166,00 (oito mil, cento e sessenta e seis reais) . Data de assinatura: 
15 .10 .2013 . 
  
  Extrato do Termo de Doação nº 4.78/2013. Partes: O Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, e o Município de Novo Cruzeiro . Objeto: Doar ao 
Município de Novo Cruzeiro, em caráter defi nitivo e sem encargos, 01 
(um) tanque de resfriamento de leite, com patrimônio n .º 3187314-6 . 
Valor: R$ 8.166,00 (oito mil, cento e sessenta e seis reais). Data de 
assinatura: 15 .10 .2013 .  
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    HOMOLOGAÇÃO 

 O Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, homologa a ata do Pregoeiro e Equipe de Apoio, 
referente ao resultado do Pregão Eletrônico nº 33/2013, Processo 
SIAD 1231021.86/2013, em que foi vencedora no lote único a empresa 
CAMAROTE EVENTOS LTDA - ME, CNPJ 12.773.878/0001-49, 
com o valor total de R$42.446,00 (quarenta e dois mil quatrocentos e 
quarenta e seis reais) . O presente processo encontra-se instruído com 
o Parecer 257/2013, da Assessoria Jurídica, pelo ato de adjudicação e 
demais documentos inerentes ao certame . Belo Horizonte, 15 de outu-
bro de 2013 . Evandro Oliveira Neiva, Chefe de Gabinete da Secretaria 
de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .  
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 emPreSa de aSSISTêncIa TÉcnIca 
e eXTenSão rUral do eSTado de 

mInaS GeraIS - emaTer

    
 RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 Processo EMATER-MG nº 183/2013 . Ratifi co o ato de reconheci-
mento de dispensa de Licitação n° 22/2013, nos termos do Parecer Jurí-
dico nº 293/2013, à luz do artigo 24, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, objetivando a Contratação de Empresas para presta-
ção de serviços de Exames Laboratoriais o LABORATÓRIO MÉDICO 

Convenios
Realce


