










Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 03 de Junho de 2017 – 49 
Cemig Geração Leste S .A .

CNPJ 24 .286 .169/0001-18 – NirE 31300114091

ATA DA 13ª REUNIÃO DA DIRETORIA
Data, horário e local: 09 de janeiro de 2017, às 9h30min, na sede social . 
Presenças: Participaram os Diretores Franklin Moreira Gonçalves, 
Dimas Costa e Márcio José Peres; e, pela Superintendência da Secreta-
ria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Anamaria Pugedo Frade 
Barros . Mesa e instalação: Assumiu a presidência dos trabalhos, na 
forma estatutária, o Diretor Franklin Moreira Gonçalves, que convidou 
a mim, Anamaria Pugedo Frade Barros, para secretariá-lo . instalada a 
reunião, os Diretores, por unanimidade, aprovaram a lavratura da pre-
sente ata na forma de sumário . Ordem do dia: Contratação de serviços 
e aquisição de materiais e equipamentos; orientação de voto em assem-
bleias gerais de credores; e, participação em ações judiciais. Delibe-
rações: Os Diretores, por unanimidade, deliberaram: I- Autorizar, até 
31-12-2017, a abertura dos Processos Administrativos de Licitação, 
Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação, bem como as aquisições de 
materiais e equipamentos e/ou contratações dos serviços abaixo rela-
cionados, para a operação e manutenção das usinas Dona rita, Sin-
ceridade, Neblina, Ervália, Tonqueira e Peti, no valor individual de até 
quinhentos e sessenta e oito mil reais; bem como a celebração de termos 
aditivos, desde que a contratação final seja de até sessenta meses, no 
valor total acima citado, corrigido contratualmente . Os recursos neces-
sários ao custeio das despesas e investimentos decorrentes das contrata-
ções/aquisições deverão estar garantidos neste exercício e assegurados 
nos orçamentos para os anos da sua vigência. As contratações e aqui-
sições deverão ser informadas, semestralmente, à Diretoria. Descrição 
dos serviços e materiais: Combustível e óleo para veículos, transfor-
madores e geradores . Seguro de risco operacional, civil e de incêndio . 
Móveis, equipamentos e materiais de escritório, higiene, limpeza e 
alimentícios. Material institucional, normas, manuais e coletâneas de 
cunho técnico . Fornecimento de tíquetes alimentação/refeição . Peças, 
equipamentos e materiais civis, hidráulicos, mecânicos, elétricos, ele-
trônicos, de telecomunicação e de informática . uniformes e equipa-
mentos de proteção individual e coletiva . Aluguel de imóveis, veícu-
los, máquinas e equipamentos industriais e de informática . Operação, 
manutenção e inspeção da usina, subestação e linhas de transmissão e 
de distribuição. Conservação e limpeza e vigilância patrimonial. Estu-
dos, projetos e serviços de engenharia, telecomunicações e informática. 
Conservação e manutenção de veículos e equipamentos . Meio ambiente 
para execução de programas e projetos ambientais . Destinação de resí-
duos e alienação de material inservível . Assessoria, consultoria e audi-
toria . Serviços administrativos . Treinamentos técnicos e administrati-
vos . Serviços de saúde ocupacional, qualidade de vida, ginástica laboral 
e medicina do trabalho. Transporte de material e pessoas. Reprografia 
e gráfica. II- Autorizar, até 31-12-2017, o voto favorável, desfavorável 
ou de abstenção, pelo representante da Companhia, nas Assembleias 
Gerais de Credores-AGCs, em relação à aprovação dos Planos de recu-
peração Judicial-PrJs apresentados pelas devedoras da Companhia, 
após exame pela Superintendência Jurídica Executiva-JE da Cemig, 
conforme orientação de voto emitida através de resolução do Comitê 
de Crédito-COC da Cemig, nos créditos da Companhia até o valor de 
um milhão, oitocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e noventa e 
três reais e setenta e nove centavos, por cliente, e que não represente 
mais de 10% em sua respectiva classe e subclasse de credores . A Gerên-
cia de Controle da Inadimplência e Proteção da Receita das Operações 
de Compra e venda de Energia-Cv/Cr da Cemig deverá apresentar, 
em janeiro de 2018, à Diretoria, relatório referente às participações em 
AGCs, demonstrando o que foi negociado; iii- Autorizar, até 31-12-
2017, a participação nas ações judiciais de cobrança promovidas pela 
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica-CCEE, em nome da 
Companhia, visando ao recebimento de créditos decorrentes do desliga-
mento compulsório de agente daquela Câmara por descumprimento de 
obrigações. Deverá ser apresentado relatório sobre as ações ajuizadas 
em janeiro de 2018 . Encerramento: Franqueada a palavra e como nin-
guém quisesse se manifestar, foi suspensa a sessão pelo tempo neces-
sário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, 
foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes e por mim, 
Secretária . aa .) Anamaria Pugedo Frade Barros; Franklin Moreira Gon-
çalves; Dimas Costa; Márcio José Peres . Confere com o original . Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em: 17-04-
2017, sob o número: 6261178, Protocolo: 17/193 .226-9 . Marinely de 
Paula Bomfim-Secretária Geral.
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Cemig Geração Leste S .A .

CNPJ 24 .286 .169/0001-18 – NirE 31300114091

ATA DA 15ª REUNIÃO DA DIRETORIA
Data, horário e local: 07 de fevereiro de 2017, às 9 horas, na sede 
social . Presenças: Participaram os Diretores Franklin Moreira Gon-
çalves, Dimas Costa e Márcio José Peres; e, pela Superintendência da 
Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Anamaria Pugedo 
Frade Barros . Mesa e instalação: Assumiu a presidência dos trabalhos, 
na forma estatutária, o Diretor Franklin Moreira Gonçalves, que con-
vidou a mim, Anamaria Pugedo Frade Barros, para secretariá-lo . insta-
lada a reunião, os Diretores, por unanimidade, aprovaram a lavratura 
da presente ata na forma de sumário . Ordem do dia: Celebração de 
termo de cessão . Deliberação: Os Diretores, por unanimidade, delibe-
raram autorizar a celebração do Termo de Cessão ao Contrato CCvEE 
nº CT-5000000397/2011, com a Cemig Geração e Transmissão S .A, 
tendo a Mercedes-Benz do Brasil Ltda . como anuente, visando a trans-
ferência e sub-rogação, à Companhia, em caráter irrevogável e irretra-
tável, dos direitos e obrigações decorrentes do referido Contrato, desde 
01-01-2017, conforme recomendado pelo Comitê de Gerenciamento 
de Risco de Energia-CGRE da Cemig, na 485ª reunião, realizada em 
16-12-2016, bem como ratificar os atos praticados desde 01-01-2017 
em relação a esta cessão . Encerramento: Franqueada a palavra e como 
ninguém quisesse se manifestar, foi suspensa a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada con-
forme, foi aprovada e assinada por todos os Diretores presentes e por 
mim, Secretária . aa .) Anamaria Pugedo Frade Barros; Franklin Moreira 
Gonçalves; Dimas Costa; Márcio José Peres . Confere com o original . 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em: 
17-04-2017, sob o número: 6261174, Protocolo: 17/193 .259-5 . Mari-
nely de Paula Bomfim-Secretária Geral.
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CEMiG GErAÇÃO E TrANSMiSSÃO S . A .
CNPJ: 06 .981 .176/0001-58

MS/MT - AQuiSiÇÃO DE MATEriAL
Pregão Eletrônico - Cemig GT - CNPJ n° 06.981.176/0001-58 - Nº 510-
G11018 - Coletor e Calibrador . Abertura da sessão pública 06/06/17, 
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 . ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição 
de Material .
Pregão Eletrônico - Cemig GT - CNPJ n° 06.981.176/0001-58 - Nº 510-
G11018 - Coletor e Calibrador . Adendo nº 01 - Adiamento de data de 
abertura de sessão - Abertura da sessão pública 13/06/17, às 9 horas 
- Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 8h30 da data de 
abertura da sessão . Edital e adendos disponíveis, gratuitamente, no 
mesmo sítio . ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição 
de Material .
Pregão Eletrônico - Cemig GT - CNPJ n° 06.981.176/0001-58 - Nº 510-
G11065 - Tampa de Concreto . Abertura da sessão pública 21/06/17, às 9 
horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 8h30 da data 
de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . 
ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição de Material .
Pregão Eletrônico - Cemig GT - CNPJ n° 06.981.176/0001-58 - Nº 510-
G11054 - Transmissor Pressão . Abertura da sessão pública 19/06/17, 
às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 8h30 
da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, no 
mesmo sítio . ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição 
de Material .
retomada da sessão pública – Aquisição de Material - Pregão ele-
trônico nº 530-G10756 –Cemig Distribuição S.A. – CNPJ n° 
06.981.180/0001-16 – Objeto: Baú para caminhão oficina móvel. Con-
vocamos os licitantes participantes a estarem conectados no sítio www .
cemig .com .br – Portal de Compras da Cemig – para retomada da sessão 
pública em 06/06/2017, às 10h . Belo Horizonte, 03 de junho de 2017 . 
– ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição de Material 
– Cemig .
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Cemig Geração Leste S .A .
CNPJ 24 .286 .169/0001-18 – NirE 31300114091

ATA DA 14ª REUNIÃO DA DIRETORIA
Data, horário e local: 26 de janeiro de 2017, às 9h30min, na sede social . 
Presenças: Participaram os Diretores Franklin Moreira Gonçalves, 
Dimas Costa e Márcio José Peres; e, pela Superintendência da Secreta-
ria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Carlos Henrique Cordeiro 
Finholdt . Mesa e instalação: Assumiu a presidência dos trabalhos, na 
forma estatutária, o Diretor Franklin Moreira Gonçalves, que convidou 
a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secretariá-lo . instalada 
a reunião, os Diretores, por unanimidade, aprovaram a lavratura da pre-
sente ata na forma de sumário . Ordem do dia: Celebração de contrato 
de mútuo . Deliberação: Os Diretores, por unanimidade, autorizaram 
a celebração do Contrato de Mútuo, entre as Sociedades de Propósito 
Específico-SPEs: Cemig Geração Leste S.A., Cemig Geração Camar-
gos S .A ., Cemig Geração itutinga S .A ., Cemig Geração Oeste S .A ., 
Cemig Geração Salto Grande S .A ., Cemig Geração Sul S .A . e Cemig 
Geração Três Marias S .A ., na qualidade de mutuantes, e a Cemig Gera-
ção e Transmissão S .A ., na qualidade de mutuária, nas seguintes condi-
ções principais: valor até cento e noventa um milhões e oitocentos mil 
reais, cabendo à Cemig Geração Leste S.A. o valor de R$12,5 milhões; 
prazo de até noventa dias, contado da data de celebração do Contrato, 
15-02-2017, podendo ser pago antecipadamente, integral ou parcial-
mente, a qualquer tempo, antes do prazo estipulado, acrescido dos juros 
e demais encargos estabelecidos no Contrato, calculados pro rata tem-
poris¸ podendo tal pagamento se dar, inclusive, por meio da distribui-
ção dos dividendos das SPEs companhias auferidos pela Cemig GT ou 
com recursos provenientes da captação por meio de emissão de títulos 
de dívida no mercado internacional; taxa de juros de 132,9% da taxa 
média dos Depósitos Interfinanceiros-DI de um dia, over extra grupo, 
expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETiP S .A .-
Mercados Organizados, incidentes desde a data de concessão do mútuo 
(inclusive) até a data do seu efetivo pagamento (exclusive); incidência 
de iOF nas alíquotas vigentes; e, garantia: nota promissória emitida pela 
Cemig GT em favor dessas sete SPEs, compreendendo o principal e os 
juros estimados, no valor de cento e noventa e nove milhões de reais. 
O Contrato somente poderá ser celebrado após a obtenção da anuência 
prévia da Agência Nacional de Energia Elétrica-Aneel, nos termos do 
artigo 18 da resolução Normativa Aneel 699/2016, e a manifestação 
da Câmara de Orçamento e Finanças-COF do Governo do Estado de 
Minas Gerais, que absorveu as atribuições anteriormente detidas pela 
Câmara de Coordenação de Empresas Estatais-CCEE, conforme esta-
belece o artigo 13 do Decreto Estadual 47 .077/2016 . Encerramento: 
Franqueada a palavra e como ninguém quisesse se manifestar, foi sus-
pensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, 
depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os 
Diretores presentes e por mim, Secretário . aa .) Carlos Henrique Cor-
deiro Finholdt; Franklin Moreira Gonçalves; Dimas Costa; Márcio José 
Peres . Confere com o original . Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. Certifico o registro em: 24-04-2017, sob o número: 6264850, 
Protocolo: 17/193.243-9. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.
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Cemig Geração Leste S .A .

CNPJ 24 .286 .169/0001-18 – NirE 31300114091

ATA DA ASSEMBLEiA GErAL ExTrAOrDiNáriA
Data, horário e local: 30-06- 2016, às 16 horas, na sede social . Convoca-
ção e participações: Presentes a acionista que representava a totalidade 
do Capital Social, bem como os peritos Flávio de Almeida Araújo, Leo-
nardo Felipe Mesquita e Leonardo George de Magalhães . Dispensada a 
publicação da convocação, nos termos do artigo 124 da Lei 6 .404/1976 . 
Mesa e instalação: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr . Alexandre 
de Queiroz rodrigues que convidou a mim, Carlos Henrique Cordeiro 
Finholdt, para secretariá-lo . instalada a reunião, a acionista aprovou a 
lavratura da presente ata na forma de sumário . Ordem do dia: Nome-
ação de peritos, laudo de avaliação de ativos e reforma do Estatuto 
Social. Deliberações: A acionista deliberou: I- Ratificar a nomeação dos 
três peritos, Srs . Flávio de Almeida Araújo, CrC/MG 86861, Leonardo 
Felipe Mesquita, CrC/MG 85260, e Leonardo George de Magalhães, 
CrC/MG 53140, para avaliação, nos termos e para os efeitos do artigo 
8º da Lei 6 .404/1976, do ativo a ser incorporado ao Capital Social da 
Companhia; ii- Aprovar o Laudo de Avaliação de Determinados Ati-
vos Financeiros Apurados por Meio dos Livros Contábeis no Brasil 
da Cemig Geração e Transmissão S .A ., a valores contábeis, elaborado 
pelos mencionados peritos, nos termos da citada Lei; iii- Autorizar, 
verificar e aprovar o aumento do Capital Social, através da emissão e 
subscrição de novas ações, no valor total de cem milhões, quinhentos 
e cinquenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove 
centavos, mediante emissão de cem milhões, quinhentos e cinquenta 
e oito mil, novecentas e vinte e nove ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, pelo valor de emissão de um real cada, passando o 
Capital Social de dez mil reais para cem milhões, quinhentos e sessenta 
e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos, 
sendo novecentos e noventa mil reais aportados em moeda corrente, em 
24-06-2016, e o restante, através de ativo, no valor equivalente ao infor-
mado no citado Laudo de Avaliação, ou seja, noventa e nove milhões, 
quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e nove reais e 
trinta e nove centavos; iv- reformar o caput do artigo 5º do Estatuto 
Social, em razão do citado aumento do Capital Social, que passará a ter 
o seguinte teor: “Artigo 5º - O Capital Social é de r$100 .568 .929,39 
(cem milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e 
nove reais e trinta e nove centavos), representado por 100 .568 .929 (cem 
milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, novecentas e vinte e nove) 
ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”; e, V- Consolidar 
o Estatuto Social, conforme anexo, refletindo a alteração aprovada no 
item iv, acima, passando a ser parte integrante da presente ata . Encer-
ramento: Franqueada a palavra e como ninguém quisesse se manifestar, 
foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata 
que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos 
presentes . aa .) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, Alexandre de Quei-
roz rodrigues, pela Cemig Geração e Transmissão S .A . Confere com o 
original. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o regis-
tro em: 26-05-2017, sob o número: 6284846, Protocolo: 17/112 .258-5 . 
Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.
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Secretaria de eStado de fazenda

SrF i - GOvErNADOr vALADArES
AF 2º NÍvEL / PEDrA AZuL

resumo do Convênio Mútua Cooperação nº 1910002689
Partes: EMG/SEF e Município de Curral de Dentro . Objeto: Estabeleci-
mento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre o EMG/SEF 
e o Município, visando à integração de esforços e atividades entre os 
governos estadual e municipal, a fim de se obterem maiores e melhores 
resultados com menores custos para ambos os convenentes . vigência: 
60 (sessenta) meses, com efeitos retroativos a 16/04/2015 e término em 
15/04/2020 . Paulo de Souza Duarte, Secretário de Estado Adjunto de 
Fazenda, em exercício – 02/06/2017
* Ficam convalidados todos os atos praticados desde 16/04/2017 até a 
data de assinatura deste instrumento .
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minaS GeraiS participaçõeS S/a
MGI - Minas Gerais Participações S.A. - CNPJ 19.296.342/0001-29. 
Extrato do Contrato nº 0979/2017, de 02/06/2017 . CONTrA-
TADO: JOÃO BATiSTA LEiTE LiMA ADvOGADOS ASSOCiA-
DOS, C .N .P .J: 05 .824 .408/0001-00; OBJETO: Prestação de servi-
ços advocatícios na defesa da MGi nos autos do rEsp Nº 1 .528 .803 
- MG (2015/0086448-9), em trâmite no STJ. VALOR GLOBAL: R$ 
8 .937,00 . FOrO: Belo Horizonte/MG . DiSPENSA DE LiCiTAÇÃO: 
Lei 8 .666/93, art . 24, inc . ii .

2 cm -02 969729 - 1
mGi – miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S .A .

 - COMPANHiA ABErTA DE CAPiTAL AuTOriZADO, CNPJ Nº 
19 .296 .342/0001-29, NirE: 31300039927 . ExTrATO DE 3º ADi-
TAMENTO DE CONTrATO DE EMPrÉSTiMO DE AÇÕES . 
OBJETO: instrumento de 3º (terceiro) Aditamento ao instrumento 
Particular de Contrato de Empréstimo de Ações Preferenciais nº 
CSBrA20150700070” (Aditamento nº CSBrA20170300213) (“Ter-
ceiro Aditamento”) . DATA: 10 de abril de 2017 . PArTES: MGi 
– Minas Gerais Participações S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
19 .296 .342/0001-29, com sede em Belo Horizonte – MG, na rodovia 

Papa João Paulo ii, nº 4 .001, Prédio Gerais, 6º andar, Bairro Serra 
verde (“MGi”); Banco de investimentos Credit Suisse (Brasil) S .A ., 
com sede no Município de São Paulo – SP, na rua Leopoldo Couto 
de Magalhães Júnior, 700 – 10º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
33 .987 .793/0001-33 (“BiCS”); Credit Suisse Próprio Fundo de inves-
timento Multimercado investimento no Exterior, inscrito no CNPJ sob 
o nº 04 .085 .474/0001-34, neste ato representado por seu administrador, 
Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de valores S .A ., inscrito no 
CNPJ/MF sob o n° 61.809.182/0001-30, com sede em São Paulo- SP, 
na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 700, 11° andar; e Cre-
dit Suisse (Brasil) S .A . Corretora de Títulos e valores Mobiliários, com 
sede em São Paulo – SP, na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 
700 – 10º andar, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 42 .584 .318/0001-07 . 
DO ADiTAMENTO: a MGi, por meio do Terceiro Aditamento, 
empresta ao BICS 3.154.494 (três milhões, cento e cinquenta e quatro 
mil, quatrocentas e noventa e quatro) ações preferenciais de emissão 
da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMiG de titularidade 
da MGi, conforme indicadas no Anexo 2 .1 do Contrato (“CMiG4s 
Emprestadas”), conforme aditado de tempos em tempos, observadas as 
condições acordadas nos Documentos da Operação. O empréstimo de 
CMiG4s Emprestadas previsto neste Contrato é efetuado em contrapar-
tida da celebração de cada um dos instrumentos jurídicos vinculados 
à Escritura 5ª Emissão e demais documentos relacionados (“Emprés-
timo CMiG4s”) .
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mGi – miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S .A .

- COMPANHiA ABErTA DE CAPiTAL AuTOriZADO, CNPJ Nº 
19 .296 .342/0001-29, NirE: 31300039927 . ExTrATO DE 3º ADi-
TAMENTO DE CONTrATO DE EMPrÉSTiMO DE AÇÕES . 
ExTrATO DE 8º ADiTAMENTO DE CONTrATO DE GArAN-
TiA . OBJETO: instrumento de 8º (oitavo) Aditamento ao instru-
mento Particular de Contrato de Alienação Fiduciária de Ações e de 
Cessão Fiduciária de Ativos Financeiros e Direitos Creditórios Nº 
CSBrA20140400170 (ADiTAMENTO Nº CSBrA20170300212) . 
DATA: 10 de abril de 2017. PARTES:MGI – Minas Gerais Participações 
S .A ., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 19 .296 .342/0001-29, com sede em 
Belo Horizonte – MG, na rodovia Papa João Paulo ii, nº 4 .001, Prédio 
Gerais, 6º andar, Bairro Serra verde (“MGi”); Oliveira Trust Distribui-
dora de Títulos e valores Mobiliários S .A ., inscrita no CNPJ sob o nº 
36 .113 .876/0001-91, com sede no rio de Janeiro – rJ, na Avenida das 
Américas, nº 3 .434, bloco 7, sala 201; Credit Suisse Próprio Fundo de 
investimento Multimercado investimento no Exterior, inscrito no CNPJ 
sob o nº 04 .085 .474/0001-34 (“CS Fundo”), neste ato representado por 
seu administrador, Credit Suisse Hedging-Griffo Corretora de valores 
S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o n° 61.809.182/0001-30, com sede em 
São Paulo- SP, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, n° 700, 
11° andar; Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 33 .987 .793/0001-33, com sede no Município de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Leopoldo Couto de Magalhães 
Júnior, nº 700, 10º andar; Banco Credit Suisse (Brasil) S .A ., inscrito 
no CNPJ/MF sob o nº 32 .062 .580/0001-38, com sede no Município 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Leopoldo Couto de Maga-
lhães Júnior, nº 700, 10º andar; e Credit Suisse (Brasil) S .A . Corre-
tora de Títulos e valores Mobiliários, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 
42 .584 .318/0001-07, com sede em São Paulo – SP, na rua Leopoldo 
Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 10º andar . DO ADiTAMENTO: 
tendo em vista o que foi deliberado na Assembleia Geral de Debentu-
ristas realizada em 10 de abril de 2017, liberar 3.154.494 (três milhões, 
cento e cinquenta e quatro mil, quatrocentas e noventa e quatro) ações 
de emissão da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMiG, de 
titularidade da MGi, do ônus constituído nos termos do Contrato de 
Garantia .

8 cm -02 969555 - 1
Extrato de prorrogação de ofício da vigência do convênio 494/2014 
datado de 02/06/2017, celebrado entre a MGi – Minas Gerais Partici-
pações S.A. e o Município de Cristais, com interveniência do Estado de 
Minas Gerais através da Secretaria de Estado de Transportes e Obras 
Públicas – SETOP e da Secretaria de Estado de Governo . Objeto: 
Prorrogação por 124 dias, até 01 de novembro de 2017 . Foro: Belo 
Horizonte .

2 cm -02 969560 - 1

Secretaria de eStado do meio ambiente 
e do deSenvolvimento SuStentável

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N . º 9039393 – iNF-2659 cele-
brado entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável e a Companhia de Tecnologia da informação do 
Estado de Minas Gerais - PrODEMGE, objetivando a prorrogação a 
vigência do contrato original pelo período de 12 (doze) meses, entre 
outros .
Data de Assinatura: 02 de junho de 2017
(a) Diogo Soares Melo Franco - SEMAD
(b) Pedro Ernesto Diniz e Gustavo Daniel Prado – pela empresa .

2 cm -02 969471 - 1
 SEMAD/SuPrAM-LM

AviSO DE LiCiTAÇÃO DE PrEGÃO ELETrÔNiCO
Modalidade: Pregão Eletrônico n .º 1371056000016/2016 . Objeto: Con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços, contínuos, 
de transcrição na íntegra de áudio e elaboração de ata com textos em 
linguagem formal, para atendimento às reuniões ordinárias mensais, e 
extraordinárias da URC COPAM Leste Mineiro, órgão que compõe a 
estrutura do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, que 
serão realizadas no município de Governador valadares/MG . O início 
da sessão será dia 21/06/2017, às 10h00min, no site www .compras .
mg .gov .br . O edital poderá ser obtido no mesmo site . Gov . valadares, 
01/06/2017 . Liliane Moura Silva Magalhães – Pregoeira .

3 cm -02 969618 - 1

fundação eStadual do meio ambiente

FuNDAÇÃO ESTADuAL DE MEiO AMBiENTE - FEAM

Segundo Termo Aditivo ao Contrato N . º 9081632 – iNF-3036 cele-
brado entre a Fundação Estadual de Meio Ambiente - FEAM e a Com-
panhia de Tecnologia da informação do Estado de Minas Gerais - PrO-
DEMGE, objetivando a alteração da Clausula sexta - prorrogação da 
execução do contrato original pelo período de 06 (seis) meses, sem 
alteração de valor .

Data de Assinatura: 17 de maio de 2017
(a) rodrigo Melo Teixeira – Presidente - FEAM

(b) Marconi Eugênio e Gustavo Daniel Prado – Pela Empresa
3 cm -02 969433 - 1

inStituto eStadual de floreStaS

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de imóvel nº 
2101 .12 .01 .001/2015, que entre si celebram o instituto Estadual de 
Florestas – iEF e Edson Pereira de Assis .
Objeto: Alteração das Cláusulas Segunda, Terceira e Quinta do Con-
trato original .
valor da locação mensal do imóvel: r$ 7 .878,51 (sete mil, oitocentos e 
setenta e oito reais e cinquenta e um centavos) ao mês, perfazendo um 
valor anual de r$ 94 .542,12 (noventa e quatro mil, quinhentos e qua-
renta e dois reais e doze centavos) .
Dotação Orçamentária iEF:
2101 .18 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .36 .11 .0 .31 .1
Prazo de vigência do presente Termo Aditivo: 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua publicação na Imprensa Oficial de Minas Gerais.
Data da assinatura do Aditivo: 02 de junho de 2017 .
Januária, 02 de junho de 2017 .
(a) Mário Lúcio dos Santos – Chefe regional Alto Médio São 
Francisco .

Termo de Cessão de Servidor que celebram o instituto Estadual de Flo-
restas - iEF e o Município de Pompéu/ MG . Objeto: Cessão da servi-
dora Sirlene da Silva Felisbino para prestar serviço de auxiliar admi-
nistrativo na AAMA de Pompéu . vigência – 04(quatro) anos . Data da 
assinatura: 19 de maio de 2017 . Sete Lagoas, 02 de junho de 2017 . (a) 
Júlio César Moura Guimarães – Chefe regional Centro Norte

Termo de Cessão de Servidor que celebram o instituto Estadual de Flo-
restas - iEF e o Município de Pompéu/ MG . Objeto: Cessão do servi-
dor Demóstenes Aparecido Chaves para prestar serviço de vicierista na 
AAMA de Pompéu . vigência – 04(quatro) anos . Data da assinatura: 

19 de maio de 2017 . Sete Lagoas, 02 de junho de 2017 . (a) Júlio César 
Moura Guimarães – Chefe regional Centro Norte

Termo de Cessão de Servidor que celebram o instituto Estadual de Flo-
restas - iEF e o Município de Pompéu/ MG . Objeto: Cessão do servidor 
Libério Geraldo Afonso Chaveso para prestar serviço de viveirista na 
AAMA de Pompéu . vigência – 04(quatro) anos . Data da assinatura: 
19 de maio de 2017 . Sete Lagoas, 02 de junho de 2017 . (a) Júlio César 
Moura Guimarães – Chefe regional Centro Norte

Retificação à publicação de 04/05/2017, pág. 71, col. 04.
ref .: Termo de Compromisso celebrado entre o instituto Estadual de 
Florestas – iEF, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Gal-
vani indústria, Comércio e Serviços S/A, a Fundação Educacional de 
Patos de Minas - FEPAM e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD .
Onde se lê: “Patos de Minas, 3 de maio de 2017 . (a) Washington Luiz 
Silva Lima – Chefe do Escritório regional Alto Paranaíba”
Leia-se: “Belo Horizonte, 3 de maio de 2017 . (a) João Paulo Mello 
rodrigues Sarmento – Diretor-Geral do iEF”

Retificação à publicação de 04/05/2017, pág. 71, col. 04.
ref .: Termo de Compromisso celebrado entre o instituto Estadual de 
Florestas – iEF, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a 
vale Fertilizantes S/A, a Fundação Educacional de Patos de Minas - 
FEPAM e Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável - SEMAD .
Onde se lê: “Patos de Minas, 3 de maio de 2017 . (a) Washington Luiz 
Silva Lima – Chefe do Escritório regional Alto Paranaíba”
Leia-se: “Belo Horizonte, 3 de maio de 2017 . (a) João Paulo Mello 
rodrigues Sarmento – Diretor-Geral do iEF”

13 cm -02 969819 - 1

Secretaria de eStado de SaÚde

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº . 1321002961/2015 – 
EMG/SES/SuS-MG/FES e o município de Sacramento . Objeto: pror-
rogar a vigência do convênio de 17 de junho de 2017 até 14 de dezem-
bro de 2017 . Assinatura: 02/06/2017 . Signatários: Luiz Sávio de Souza 
Cruz (Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SuS/MG/FES) e Wes-
ley de Santi de Melo (Prefeito) .

Extrato do 4º Termo Aditivo ao Convênio nº . 1482/2013 – EMG/SES/
SuS-MG/FES e o município de Bocaiuva . Objeto: prorrogar a vigência 
do convênio de 27 de maio de 2017 até 27 de maio de 2018 . Assina-
tura: 26/05/2017 . Signatários: Luiz Sávio de Souza Cruz (Secretário de 
Estado de Saúde e Gestor do SuS/MG/FES) e Marisa de Souza Alves 
(Prefeita) .

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Convênio nº . 2242/2013 – EMG/SES/
SuS-MG/FES e o município de Lambari . Objeto: prorrogar a vigência 
do convênio de 25 de maio de 2017 até 22 de setembro de 2017 . Assi-
natura: 24/05/2017 . Signatários: Luiz Sávio de Souza Cruz (Secretá-
rio de Estado de Saúde e Gestor do SuS/MG/FES) e Sérgio Teixeira 
(Prefeito) .

Extrato do 5º Termo Aditivo ao Convênio nº . 136/2013 – EMG/SES/
SuS-MG/FES e o município de Barbacena . Objeto: prorrogar a vigên-
cia do convênio de 30 de maio de 2017 até 30 de maio de 2018 . Assi-
natura: 29/05/2017 . Signatários: Luiz Sávio de Souza Cruz (Secretário 
de Estado de Saúde e Gestor do SuS/MG/FES) e Luís álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito) .

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Convênio nº . 1321003130/2015 – 
EMG/SES/SuS-MG/FES e o município de Serrania . Objeto: prorrogar 
a vigência do convênio de 23 de junho de 2017 até 20 de dezembro de 
2017 . Assinatura: 02/06/2017 . Signatários: Luiz Sávio de Souza Cruz 
(Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SuS/MG/FES) e Luiz Gon-
zaga ribeiro Neto (Prefeito) .

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Convênio nº . 1218/2014 – EMG/SES/
SuS-MG/FES e o município de Tiradentes . Objeto: prorrogar a vigên-
cia do convênio de 26 de junho de 2017 até 26 de junho de 2018 . Assi-
natura: 02/06/2017 . Signatários: Luiz Sávio de Souza Cruz (Secretário 
de Estado de Saúde e Gestor do SuS/MG/FES) e José Antônio do Nas-
cimento (Prefeito) .

9 cm -02 969747 - 1
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 40 .470/2014 - Processo 
de Compras nº 1321127 023/2014 – Partes: Secretaria de Estado de 
Saúde (SES/MG) e uNi-SOS Emergências Médicas Ltda-EPP . Objeto: 
Prorrogação de vigência do contrato por 12 meses, de 20/05/2017 a 
19/05/2018, e reajuste do valor em 4,57% pelo acumulado no perí-
odo pelo iPCA . valor: r$ 522 .196,44 (quinhentos e vinte e dois, 
cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos) . Dota-
ção Orçamentária: 4291 .10 .302 .183 .4487 .0001-339033-10 .1; 
4291 .10 .302 .183 .4492 .0001-339033-22 .1 . Assinam: Luiz Sávio Souza 
Cruz pela SES/MG e Evaldo Calil Pereira Jardim pela Contratada .

3 cm -02 969766 - 1

Doação nº 1391/2017 . Partes: SES e MuNiCÍPiO DE BAEPENDi - 
MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 03 itens (equipa-
mentos médicos hospitalar para atender o município) no valor total de 
r$ 121 .300,00 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . 
Assinam: Flaviane Fernanda Fernandes, pelo Doador e Hilton Luiz de 
Carvalho rollo, pelo Donatário .
Doação nº 1277/2017 . Partes: SES e MuNiCÍPiO DE COiMBrA-MG . 
Doação em caráter definitivo e sem encargos de 02 itens (Fiat Doblô 
Ambulância 1.4 8V Flex - CHASSI NºS 9BD22315UG2042079 e 
9BD22315uG2042570) no valor total de r$ 130 .600,00 . vigência: 
A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: Flaviane Fer-
nanda Fernandes, pelo Doador e Maria raimunda dos Santos Martins, 
pelo Donatário .
Doação nº 824/2017 . Partes: SES e MuNiCÍPiO DE LEOPOLDiNA 
- MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 22 itens (equi-
pamentos para unidade básica de saúde) no valor total de r$ 42 .633,50 . 
vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: Fla-
viane Fernanda Fernandes, pelo Doador e Jose roberto de Oliveira, 
pelo Donatário .
Doação nº 842/2017 . Partes: SES e MuNiCÍPiO DE SENHOrA DOS 
REMÉDIOS - MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 
25 itens (equipamentos para unidade básica de saúde) no valor total de 
r$ 46 .794,50 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato . 
Assinam: Flaviane Fernanda Fernandes, pelo Doador e Sônia Maria 
Coelho Milagres, pelo Donatário .

6 cm -02 969858 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
 AviSO DE LiCiTAÇÃO E rETiFiCAÇÃO DE EDiTAL
 PrEGÃO ELETrÔNiCO PArA rP Nº 482/2016
 NÚMERO DO PLANEJAMENTO DE REGISTRO DE PREÇOS: 
482/2016
 Objeto: Locação de Bombas de infusão
 Data: 22/06/2017 horário 10:30 .
 Website: www .compras .mg .gov .br
 Edital e retificações disponíveis no site: www.compras.mg.gov.br
 Belo Horizonte, 05 de junho de 2017 .
 Diretoria de Compras

3 cm -02 969585 - 1

fundação ezeQuiel diaS

FuNDAÇÃO EZEQuiEL DiAS

Espécie: Extrato do 4º Termo aditivo ao Contrato nº . 2603/2014 . Objeto: 
renovação contratual pelo período de 12 (doze) meses, cujos termos 
inicial e final datam, respectivamente, de 04/06/2017 a 03/06/2018. 
Supressão de 7,2186652% correspondente a r$ 10 .200,28 . reajuste 
de 4,08244% pelo iPCA, correspondente a r$ 5 .352,24 . Perfazendo 
o valor contratado de r$ 136 .456,20 . Dotação orçamentária: 2261 .1
0 .303 .043 .2035 .0001 .339039 .0 .10 .1; Pregão Eletrônico nº 287/2013 . 
vigência: 12 meses . Contratante: Fundação Ezequiel Dias . Contratada: 
Mettler Toledo indústria e Comércio Ltda . Assinatura: 02/06/2017 . 
Marcelo Fernandes Siqueira – Presidente / FuNED .

3 cm -02 969667 - 1

Convenios
Retângulo

Convenios
Linha

Convenios
Realce


