
 60 – quinta-feira, 13 de dezembro de 2012 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
 Membros: Maria Joaquina de Queiroz e Danilo Cézar Gomes 
Cardoso .

 Subcontroladoria de Correição Administrativa, Belo Horizonte, 12 de 
dezembro de 2012
MôNICA ARAGÃO MARTINIANO FERREIRA E COSTA
 Subcontroladora de Correição Administrativa

12 365335 - 1

Editais e Avisos
SecreTarIa de eSTado de 

Governo de mInaS GeraIS

 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 131/2011/SEGOv/
PADEM . Partes: EMG/SEGOv e o Município de Cachoeira de Minas . 
Objeto: Prorrogar a vigência do convênio em 365 dias, passando a ven-
cer em 26/11/2013 . Assinatura: 26/11/2012 . 

 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 301/2011/SEGOv/
PADEM . Partes: EMG/SEGOv e a Santa Casa de Misericórdia de 
Nepomuceno . Objeto: Prorrogar a vigência do convênio em 365 dias, 
passando a vencer em 08/12/2013 . Assinatura: 07/12/2012 .

 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 782/2011/SEGOv/
PADEM . Partes: EMG/SEGOv e o Município de Perdizes . Objeto: 
Prorrogar a vigência do convênio em 365 dias, passando a vencer em 
24/12/2013 . Assinatura: 12/12/2012 .

 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 702/2011/SEGOv/
PADEM . Partes: EMG/SEGOv e o Município de Salinas . Objeto: 
Prorrogar a vigência do convênio em 180 dias, passando a vencer em 
20/06/2013 . Assinatura: 12/12/2012 . 

 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 216/2011/SEGOv/
PADEM . Partes: EMG/SEGOv e o Município de Desterro de Entre 
Rios . Objeto: I) Alterar a Subcláusula Primeira da Cláusula Terceira do 
Convênio original para substituir a conta bancária nº 0639-1 pela conta 
bancária nº 06087-9 . II) Prorrogar a vigência do Convênio em 365 dias, 
passando a vencer em 02/12/2013 . Assinatura: 30/11/2012 .

 Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº 364/2011/SEGOv/
PADEM . Partes: EMG/SEGOv e o Município de Imbé de Minas . 
Objeto: Prorrogar a vigência do convênio em 365 dias, passando a ven-
cer em 08/12/2013 . Assinatura: 07/12/2012 .

7 cm -12 365459 - 1

comPanHIa de TecnoloGIa da Informação 
do eSTado de mInaS GeraIS

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

DESPACHO
INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 020/2012

Reconheço, no presente caso, a Inexigibilidade de Licitação, com 
amparo nas disposições contidas no Artigo 25, inciso II c/c Artigo 
13, vI, da Lei 8 .666/93 . E assim, autorizo a contratação da empresa 
Patrícia Peck Pinheiro Treinamentos, Desenvolvimento e Consultoria 
Ltda ., CNPJ 12 .584 .902/0001-00, para contratação de capacitação do 
corpo gerencial da PRODEMGE e palestra afeta aos temas segurança 
da informação, direito digital e tecnologia da informação e comunica-
ção, conforme Parecer Jurídico 030/2012 de 10/12/2012, Nota Técnica 
da Auditoria 5140 .0025 .12, no valor total de R$14 .000,00 (quatorze 
mil reais) .

Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2012
Isabel Pereira de Souza

Diretora Presidente
4 cm -12 365297 - 1

COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE

Pregão eletrônico nº 034/2012
Processo nº 5141001 000214/2012

Aquisição de cartucho de fita para impressora 
matricial PRINTRONIx P7220

A Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas 
Gerais – PRODEMGE,comunica que realizará o Pregão Eletrônico nº 
034/2012, visando a Aquisição de Cartucho de Fita para Impressora 
Matricial Printronix P7220. Especificações e demais condições de par-
ticipação constam no Edital a disposição dos interessados nos sites: 
www .compras .mg .gov .br ewww .prodemge .gov .br ou na Gerência de 
Suprimentos da Prodemge, Prédio Gerais, 4º Andar, Cidade Adminis-
trativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, Rodovia Prefeito Américo 
Renê Gianetti nº 4 .143, Bairro Serra verde, BH / MG . Data de Realiza-
ção do Pregão: 27/12/2012 às 09:00 Horas

Belo Horizonte, 12 de Dezembro de 2012
Isabel Pereira de Souza

Diretora Presidente
4 cm -12 365311 - 1

InSTITUTo de PrevIdêncIa doS ServIdoreS 
do eSTado de mInaS GeraIS

Aviso de Abertura
Pregão Eletrônico nº 2012013 0032/2012– Aquisição de microscópio 
eletrônico para o HGIP/IPSEMG . Data da realização da sessão pública 
do Pregão: 28/12/2012 às 08h30min, horário de Brasília, no site www .
compras .mg .gov .br . As propostas eletrônicas deverão ser encaminha-
das a partir das 08h30min do dia 13/12/2012 até ás 07h30min do dia 
28/12/2012 . O edital poderá ser obtido nos sites www .compras .mg .gov .
br ou www .ipsemg .mg .gov .br . Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012 . 
Raquel Russo Mota – Chefe do Departamento de Compras – DECOM .

Aviso de Abertura
Pregão Eletrônico nº 2012013 0027/2012– Aquisição de equipamen-
tos médicos hospitalares para o HGIP/IPSEMG . Data da realização da 
sessão pública do Pregão: 28/12/2012 às 09h30min, horário de Bra-
sília, no site www .compras .mg .gov .br . As propostas eletrônicas deve-
rão ser encaminhadas a partir das 09h30min do dia 13/12/2012 até ás 
08h30min do dia 28/12/2012 . O edital poderá ser obtido nos sites www .
compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .mg .gov .br . Belo Horizonte, 12 de 
dezembro de 2012 . Raquel Russo Mota – Chefe do Departamento de 
Compras – DECOM .

5 cm -12 365427 - 1
 Errata . Extratos publicados no MG de 07/12/12 . Acréscimo do número 
do contrato no Portal de Compras do Estado: - fornecimento de mobi-
liário - empresa Aurus Comercial e Distribuidora Ltda .: Contrato n . 
5564/12; - fornecimento de mobiliário – empresa Artline Ind . e Com . de 
Móveis Ltda .: Contrato n . 5563/12 e - fornecimento, instalação e mon-
tagem de cortinas – empresa Palácio das Cortinas Ind . e Com . Ltda .: 
Contrato n . 5562/12 . DECONT 

2 cm -12 365430 - 1
 Retificação de Publicação

Pregão Eletrônico nº 2012013 .031/2012 – Objeto: Equipamentos médi-
cos hospitalares . Onde se lê: Data da realização da sessão pública do 
Pregão: 21/12/2012 às 09h30min, horário de Brasília, no site www .
compras .mg .gov .br . As propostas eletrônicas deverão ser encaminha-
das a partir das 09h30min do dia 12/12/2012 até ás 08h30min do dia 
21/12/2012 . Leia-se: Data da realização da sessão pública do Pregão: 
27/12/2012 às 09h30min, horário de Brasília, no site www .compras .
mg .gov .br . As propostas eletrônicas deverão ser encaminhadas a partir 
das 09h30min do dia 13/12/2012 até ás 08h30min do dia 27/12/2012 . 
Mantendo-se inalteradas as demais condições . Belo Horizonte, 12 de 
Dezembro de 2012 . Raquel Russo Mota – Chefe do Departamento de 
Compras .
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mInaS GeraIS admInISTração 
e ServIçoS S/a

Extrato do Contrato nº J .275 .0 .2012 . Partes: MGS e a viação Pássaro 
Azul . Objeto: Fornecimento de vales-transporte a 10 (dez) empregados 
da contratante da cidade de Janaúba (MG) . vigência: 12 meses, a partir 
da data de assinatura . valor: R$ 11 .040 .00 .Assinatura: 11/12/2012 .

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº J .136 .0 .2011 . Partes: MGS 
e a Medicina Laboratorial Dirceu Ferreira S/C Ltda . Objeto: Prorroga-
ção do prazo de vigência . vigência: 12 meses a contar de 05/12/2012 . 
Assinatura: 03/12/2012 .

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº J .164 .0 .2011 . Partes: MGS 
e a viação Nossa Senhora da Conceição Ltda . Objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência e acréscimo do valor inicial . vigência: 12 meses a 
contar de 16/12/2012 . valor: 72 .683,52 . Assinatura: 22/11/2012 .

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº J .182 .0 .2011 . Partes: MGS 
e a Diagnósticus Laboratório de Clínicas Ltda . Objeto: Prorrogação do 
prazo de vigência . vigência: 12 meses a contar de15/12/2012 . Assina-
tura: 11/12/2012 .
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SecreTarIa de eSTado de fazenda
SRF I Ipatinga/AF 2º Nível/Manhuaçu

 Avisos de Pregão Eletrônico 1191 .161 .000017/2012
 EMG/SEF/ Administração Fazendária 2º Nível - Manhuaçu, torna 
público que fará realizar em 26/12/2012 às 09:00 horas, horário de Bra-
sília no site: www .compras .mg .gov .br Pregão Eletrônico, para a aquisi-
ção de combustíveis e produtos derivados de petróleo para AF e DFT de 
Manhuaçu e AF Manhumirim . O Edital está disponível no site: www .
compras .mg .gov .br . Pregoeiro Gilmar Soares de Oliveira, MASP nº 
357 .539-6, sendo suplentes deste os demais servidores também desig-
nados pela Portaria 001 de 24/10/2012 . Manhuaçu, 12 de dezembro de 
2012 . Gilmar Soares de Oliveira- Pregoeiro
AF 2º NÍvEL MANHUAÇU /SRF IPATINGA - Aviso Licitação

3 cm -12 365372 - 1
AF/2º NÍvEL/ POUSO ALEGRE – SRF II/vARGINHA

Aviso de Pregão Eletrônico Nº 1191056 000022/2012
A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais/Administração 
Fazendária/2º Nível/Pouso Alegre, torna público que fará realizar em 
27/12/2011 às 09:00 horas, horário de Brasília, no site www .compras .
mg .gov .br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição 
de combustíveis e produtos derivados de petróleo, com fornecimento 
parcelado, mediante contrato, para os veículos oficiais da AF/DF/DFT/
Pouso Alegre, AF/Santa Rita do Sapucaí e SEF em trânsito . O Edital 
está disponível no site www .compras .mg .gov .br .
Pouso Alegre, 13/12/2012 .
Marina de Paiva Costa – Pregoeira

AF/2º NÍvEL/ POUSO ALEGRE – SRF II/vARGINHA
Aviso de Pregão Eletrônico Nº 1191056 000021/2012

A Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais/Administração 
Fazendária/2º Nível/Pouso Alegre, torna público que fará realizar em 
27/12/2011 às 14:00 horas, horário de Brasília, no site www .compras .
mg .gov .br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico para aquisição de 
combustíveis e produtos derivados de petróleo, com fornecimento par-
celado, mediante contrato, para os veículos oficiais das Administrações 
Fazendárias de Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino e SEF em trânsito . O 
Edital está disponível no site www .compras .mg .gov .br .
Pouso Alegre, 13/12/2012 .
Marina de Paiva Costa – Pregoeira

AF/2ºNÍvEL/ POÇOS DE CALDAS – SRF vARGINHA
Aviso de Pregão Eletrônico nº 1191049 0022/2012

A Secretaria de Estado de Fazenda/MG através da Administração 
Fazendária/2ºNível/Poços de Caldas/SRF-II, torna público que fará 
realizar, do dia 27/12/2012, às 09:00 horas, horário de Brasília no 
site (www .compras .mg .gov .br) licitação na modalidade Pregão Ele-
trônico para aquisição de combustíveis e derivados de petróleo para 
abastecimento da frota de veículos oficiais sob a responsabilidade da 
AF/2ºNível/Poços de Caldas, AF/3ºNível/Andradas, DF/Poços de Cal-
das e DFT/Poços de Caldas - SEF/MG, no exercício 2013, mediante 
contrato, com fornecimento parcelado . O Edital estará disponível à par-
tir de 13/12/2012 no site (www .compras .mg .gov .br), ou na Rua Assis 
Figueiredo, 639 – Centro - Poços de Caldas/MG . Poços de Caldas, 
12/12/2012 . Márcio Ramos de Carvalho – Pregoeiro .

* Retificação da publicação extraída do “MG” de 07/12/2012, refe-
rente ao Contrato nº 1900010495, firmado entre o EMG/SEF e SCUA 
Segurança da Informação S/A . ONDE SE LÊ: “Soraya Naffah Ferreira, 
Titular da Superintendência de Tecnologia da Informação – STI/SEF 
– 06/02/2012 .” LEIA-SE: “Soraya Naffah Ferreira, Titular da Superin-
tendência de Tecnologia da Informação – STI/SEF – 06/12/2012 .” .
Soraya Naffah Ferreira, Titular da Superintendência de Tecnologia da 
Informação – STI/SEF – 12/12/2012 .

 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA FAZENDA/UBERABA
 AF/1º NÍvEL/UBERABA

 Termo de Revogação .
A AF/1º Nível/Uberaba/Secretaria de Estado de Fazenda de Minas 
Gerais torna pública a revogação do procedimento licitatório referente 
ao Pregão Eletrônico nº 11910066 000031/2012, com fundamento no 
artigo 49 da Lei 8 .666/93 . As razões estão registradas no respectivo 
processo . Uberaba, 12 de dezembro de 2012 . Ademar Barboza de Oli-
veira – Chefe da AF/1º Nível/Uberaba/SEF/MG .

A AF/1º Nível/Uberaba/Secretaria de Estado de Fazenda de Minas 
Gerais torna pública a revogação do procedimento licitatório referente 
ao Pregão Eletrônico nº 11910066 000035/2012, com fundamento no 
artigo 49 da Lei 8 .666/93 . As razões estão registradas no respectivo 
processo . Uberaba, 12 de dezembro de 2012 . Ademar Barboza de Oli-
veira – Chefe da AF/1º Nível/Uberaba/SEF/MG .
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 Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 5380/2010 de Locação 
de imóveis, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio 
do(a) SEF e o(s) fornecedor(es) 07 .425 .530/0001-20 - CAMPOS GES-
TAO PATRIMONIAL LTDA, Processo nº 1191260 000002/2011, Dis-
pensa de Licitação . Objeto: Correção de Processo referente a loca-
ção de imóvel, contrato4811 . . Prorrogação a partir de 03/01/2013 até 
02/01/2014 . valor total: R$ 149 .569,92 . Dotação(oes) Orçamentária(s) 
nº: 1191 .04 .129 .215 .4542 .0001 .339039 .20 .0 .29 .1; 1191 .04 .129 .215 .4
542 .0001 .339039 .20 .0 .10 .1 . Assinatura: 06/12/2012 . Signatários: pela 
contratada Francisco de Assis Nunes Campos pela contratante Wagner 
Antônio de Araújo .
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mInaS GeraIS ParTIcIPaçõeS S/a
Extrato do Contrato nº . 0789/2012, celebrado entre MGI - Minas Gerais 
Participações S .A . e kPMG Auditores Independentes . Processo GELIT 
nº 0027/2012, Concorrência MGI 0002/2012 . Objeto: prestação de ser-
viços de Auditoria de Demonstrações Financeiras da MGI dos anos 
de 2012 e 2013 . vigência: 11/12/2012 a 30/06/2014 . valor Global: 
R$300 .000,00 .
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SecreTarIa de defeSa SocIal

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL -ExTRATO DE 
TERMODE CONCESSÃO 336039 .54 .1338 .01 .12PARTES: EMG/
SEDS/SEDE/ E GESTORES PRISSIONAIS ASSOCIADOS S/A- 
GPA . ESPECIE: Primeiro termo Aditivo ao contrato de Concessão 
Administrativa para construção e gestão de Complexo Penal na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte . OBJETO: Constitui objeto do pre-
sente Termo Aditivo: 1 - A alteração do cronograma físico das obras 
de infraestrutura, Anexo xII do Contrato de Concessão Administra-
tiva, conforme Anexo I deste instrumento, concedendo as seguintes 
datas para os marcos de entrega: Uma Unidade Prisional – Regime 
Fechado em 03 de dezembro de 2012;Uma Unidade Prisional – Regime 
Fechado, em 03 de janeiro de 2013;Uma Unidade Prisional – Regime 
Semiaberto em 03 de fevereiro de 2013;Uma Unidade Prisional – 
Regime Fechado e uma Unidade Prisional – Regime Semiaberto em 
03 de setembro de 2013;Marco final deverá ser completado até 03 de 
setembro de 2013 . 2 - A atualização dos dados de contato da Secre-
taria de Estado de Defesa Social, assim como a inclusão da Unidade 

Setorial de Parcerias Público-Privadas como unidade responsável pela 
gestão do Contrato de Concessão Administrativa em questão, nos ter-
mos do art . 6º, inciso v Decreto Estadual nº 45 .870, de 31 de dezem-
bro de 2011, com a alteração do item 47 .2 .1 da CLáUSULA 47 – DA 
COMUNICAÇÃO ENTRE AS PARTES, nos seguintes termos: Onde 
se lê: 47 .2 .1 . PODER CONCEDENTE: Rua Rio de Janeiro, nº 471, 23º 
andar, Centro, Belo Horizonte – MG, CEP: 30160-040 – Fone: 2129-
9519, Fax: 2129-9518 . Leia-se: 47 .2 .1 . PODER CONCEDENTE: - 
Unidade Setorial de Parcerias Público-Privadas – Secretaria de Estado 
de Defesa Social de Minas Gerais - Cidade Administrativa do Estado de 
Minas Gerais, Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/nº - Prédio Minas, 
10º andar, Bairro Serra verde – Belo Horizonte – Minas Gerais, CEP: 
31 .630 .900 – Fone: (31) 3915-5647 . 3 – A Alteração do processo de 
escolha do Diretor Público de Segurança, descrito no item 3 .4 .4 do 
Anexo Ix do Contrato de Concessão Administrativa, nos seguintes 
termos: Onde se lê:3 .4 .4 . Da Escolha e da Nomeação do DIRETOR 
PÚBLICO DE SEGURANÇA do COMPLExO PENAL . A escolha e 
a nomeação do DIRETOR PÚBLICO DE SEGURANÇA DO COM-
PLExO PENAL ocorrerá no mínimo uma vez a cada quatro anos, com 
a possibilidade de recondução do mesmo diretor às funções, devendo 
obedecer o seguinte procedimento, composto de três etapas: Primeira 
etapa: a CONTRATADA fornecerá ao CONSELHO CONSULTIvO 
DO COMPLExO PENAL, em até 15 (quinze) dias após solicitação 
formal da SEDS, uma lista contendo 5 nomes para a escolha do ocu-
pante do cargo de DIRETOR PÚBLICO DE SEGURANÇA DO COM-
PLExO PENAL; o A Secretaria de Estado de Defesa Social poderá, 
caso entenda oportuno e conveniente, definir as qualificações mínimas 
dos profissionais que comporão a lista elaborada pela CONTRATADA; 
A definição das qualificações mínimas poderá referir-se à experiência 
mínima em atividades de gestão penitenciária ou a realização de deter-
minados cursos em áreas relacionadas à gestão penitenciária . Segunda 
etapa: O CONSELHO CONSULTIvO DO COMPLExO PENAL reti-
rará da lista fornecida pela CONTRATADA dois nomes e encaminhará 
à SEDS, em até 15 (quinze) dias após a solicitação formal desta, uma 
lista contendo os três nomes restantes . Tal escolha efetuada pelo CON-
SELHO CONSULTIvO DO COMPLExO PENAL deverá se dar por 
meio de maioria obtida em votação em que cada membro do Conselho 
tenha direito a um voto . Ao presidente do CONSELHO CONSULTIvO 
DO COMPLExO PENAL caberá, além de seu voto, o exercício do 
voto de desempate, caso necessário; •Terceira etapa: a SEDS escolherá 
dentre os três nomes fornecidos pelo CONSELHO CONSULTIvO 
DO COMPLExO PENAL, um nome para a ocupação do cargo de 
DIRETOR PÚBLICO DE SEGURANÇA DO COMPLExO PENAL 
e o nomeará em até 60 (sessenta) dias após a entrega pelo CONSE-
LHO CONSULTIvO DO COMPLExO PENAL à SEDS da lista trí-
plice mencionada imediatamente acima . Leia-se: 3 .4 .4 . Da Escolha e 
da Nomeação do DIRETOR PÚLICO DE SEGURANÇA do COM-
PLExO PENAL A escolha e a nomeação do DIRETOR PÚBLICO DE 
SEGURANÇA DO COMPLExO PENAL ocorrerá no mínimo uma vez 
a cada quatro anos, com a possibilidade de recondução do mesmo dire-
tor às funções, devendo obedecer o seguinte procedimento, composto 
de três etapas: Primeira etapa: a CONTRATANTE fornecerá ao CON-
SELHO CONSULTIvO DO COMPLExO PENAL, uma lista contendo 
5 nomes para a escolha do ocupante do cargo de DIRETOR PÚBLICO 
DE SEGURANÇA DO COMPLExO PENAL; Secretaria de Estado de 
Defesa Social poderá, caso entenda oportuno e conveniente, definir as 
qualificações mínimas dos profissionais que comporão a lista elaborada 
pela CONTRATANTE; A definição das qualificações mínimas poderá 
referir-se à experiência mínima em atividades de gestão penitenciária 
ou a realização de determinados cursos em áreas relacionadas à ges-
tão penitenciária . Segunda etapa: O CONSELHO CONSULTIvO DO 
COMPLExO PENAL retirará da lista fornecida pela CONTRATANTE 
dois nomes e encaminhará à SEDS, em até 15 (quinze) dias após a soli-
citação formal desta, uma lista contendo os três nomes restantes . Tal 
escolha efetuada pelo CONSELHO CONSULTIvO DO COMPLExO 
PENAL deverá se dar por meio de maioria obtida em votação em que 
cada membro do Conselho tenha direito a um voto . Ao presidente do 
CONSELHO CONSULTIvO DO COMPLExO PENAL caberá, além 
de seu voto, o exercício do voto de desempate, caso necessário; Terceira 
etapa: a SEDS escolherá dentre os três nomes fornecidos pelo CON-
SELHO CONSULTIvO DO COMPLExO PENAL, um nome para a 
ocupação do cargo de DIRETOR PÚBLICO DE SEGURANÇA DO 
COMPLExO PENAL e o nomeará em até 60 (sessenta) dias após a 
entrega pelo CONSELHO CONSULTIvO DO COMPLExO PENAL 
à SEDS da lista tríplice mencionada imediatamente acima . vALOR: O 
valor global estimado do Contrato Inicial, permanece inalterado, cujo 
valor corresponde a R$ 2 .111 .476 .080,00 (dois bilhões, cento e onze 
milhões, quatrocentos e setenta e seis mil e oitenta reais) . DOTAÇÃO 
ORÇAMENTáRIA: A Alteração da dotação orçamentária constante na 
CLáUSULA 13 - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTáRIOS QUE ACO-
BERTARÃO AS DESPESAS DO CONTRATO, do Contrato de Con-
cessão Administrativa, com a inclusão da dotação orçamentária nº 4 .4
8 .1 .04 .130 .264 .4 .597 .0001 .3 .3 .60 .39 .10 .1 e pelos créditos orçamentá-
rios correspondentes para os próximos exercícios financeiros, conforme 
definido nas respectivas leis orçamentárias. SIGNATÁRIOS: Rômulo 
de Carvalho Ferraz, Rodrigo Alberto de Oliveira Gaiga, Hamilton da 
Costa Mitre de Andrade, Dorothea Fonseca Furquim Werneck  . Assi-
nado em 30/11/2012 . 
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RETIFICAÇÃO DO ExTRATO DE TERMO 

ADITIvO Nº 339039 .03 .1232 .03 .11
PARTES: EMG/SEDS e STILLUS ALIMENTAÇÃO LTDA . Publi-
cado no jornal “Minas Gerais” de 11/08//2011, página 50, coluna 01, 
Onde se lê: OBJETO: ( . . .) alteração do representante legal da empresa 
, que passa a ser o Sr . Alvimar Gaspar dos Reis, leia-se( . . .) alteração do 
representante legal que passa a ser Sr . Denilson Dias Lima’’  .
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 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SEDS

 AvISO DE REvOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 504/2012 . Objeto: Prestação de ser-
viço de fornecimento de alimentação, na forma administrada, para o 
Hospital de Toxicômanos Padre Wilson vale da Costa, em Juiz de Fora/
MG e Pregão Eletrônico nº 516/2012 . Objeto: Prestação de serviço de 
fornecimento de alimentação, na forma administrada, para a Penitenci-
ária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora/MG . Ficam 
revogados os referidos pregões, conforme solicitação da Subsecretaria 
de Inovação e Logística do Sistema de Defesa Social, constante dos 
autos . Superintendência de Infraestrutura e Logística . Diego Mendes 
de Sousa . Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012 .

3 cm -12 365239 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

-RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato de Dispensa de Licitação, no uso da competência dele-
gada pelo Decreto Estadual nº 43 .817 de 14 de junho de 2004, nos ter-
mos do Parecer Jurídico nº 433/2012 – AJU 22076, de 18de outubro 
de 2012, Nota Técnica da Auditoria nº 1450 .5597 .12, com fulcro no 
art . 24, inciso Iv, da Lei Federal nº 8 .666/93, objetivando contratação 
da empresa vIAÇÃO EDILSON LTDA, para prestação de serviços de 
transporte intramunicipal para os servidores PRESÍDIO PROFESSOR 
JACY DE ASSIS, PENITENCIáRIA PIMENTA DA vEIGA E CEN-
TRO SOCIOEDUCATIvO UBERLÂNDIA em Uberlândia/MG . O 
valor global previsto para a contratação é de R$ 242 .028,00(duzentos 
e quarenta e dois mil e vinte e oito reais) e correrá à conta da dotação 
orçamentária nº 1451 .06 .243 .020 .4321 .0001 .339039 .45 .10 .1 .1 .

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012 .
RôMULO DE CARvALHO FERRAZ
Secretário de Estado de Defesa Social

4 cm -12 365225 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 

-RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Ratifico o ato de Dispensa de Licitação, no uso da competência dele-
gada pelo Decreto Estadual nº 43 .817 de 14 de junho de 2004, nos ter-
mos do Parecer Jurídico nº 469/2012 – AJU 2389-vTA, de 26/10/2012 
e Nota Técnica da Auditoria nº 1450 .6018 .12, com fulcro no art . 24, da 
Lei nº 8 .666/93, objetivando contratação da NUTRISABOR E ASSES-
SORIA E ALIMENTOS LTDA –ME, para fornecimento de alimen-
tação, na forma administrada, para o Presídio de Montes Claros/MG . 
O valor global previsto para a contratação é de R$ 1 .639 .459,04(um 
milhão, seiscentos e trinta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e nove 
reais e quatro centavos) e correrá à conta da dotação orçamentária 145
1 .06 .421 .020 .4379 .0001 .339039 .03 .10 .1 .1 .

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012 .
RôMULO DE CARvALHO FERRAZ
Secretário de Estado de Defesa Social

4 cm -12 365272 - 1
ExTRATO DE DECISÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIvO PUNITIvO Nº 026/2012 . Empresa: 
Oliveira Transporte Coletivo Ltda . - EPP (CNPJ 15 .107 .631/0001-81) . 
Aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, por tempo 
indeterminado, em desfavor da empresa Oliveira Transporte Coletivo 
Ltda. - EPP, de modo que fique impedida de participar de licitações e 
de contratar com a Administração Pública, além da extensão dos efeitos 

da sanção de declaração de inidoneidade aos sócios da empresa Oli-
veira Transporte Coletivo Ltda . - EPP, Arailton Francisco de Oliveira 
(CPF 054 .922 .206-59) e Arailton Francisco de Oliveira Neto (CPF 
079 .994 .766-09) e à pessoa natural do Senhor Ailton Ottoni de Oliveira 
(CPF nº 838.061.306-63), e da desclassificação da empresa Oliveira 
Transporte Coletivo Ltda . - EPP do Processo Licitatório nº 125/2012 - 
Pregão Eletrônico nº 125/2012 .
Prazo para apresentação de pedido de reconsideração: 10 (dez) dias cor-
ridos, contados do recebimento da Notificação de Decisão.

Secretaria de Estado de Defesa Social, Belo 
Horizonte, 03 de dezembro de 2012 .

Alan Johny Francisco da Silva
Presidente da Comissão Processante Permanente

MASP: 1 .153 .579-6

ExTRATO DE DECISÃO

PROCESSO ADMINISTRATIvO PUNITIvO Nº 30/2012 . áGUA 
REFEIÇÕES LTDA . Aplicação da SUSPENSÃO TEMPORáRIA DE 
PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CON-
TRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO, de modo que fique impedida 
de participar de licitações e de contratar com a Administração Pública, 
pelo prazo de 02 (dois) anos .
Prazo para apresentação de recurso: 10 (dez) dias corridos, contados do 
recebimento da Notificação de Decisão.

Secretaria de Estado de Defesa Social, Belo 
Horizonte, 12 de dezembro de 2012 .

Alan J . F . da Silva
Presidente da Comissão Processante Permanente

MASP: 1 .153 .579-6
9 cm -12 365278 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL 
-RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico o ato de Dispensa de Licitação, no uso da competência dele-
gada pelo Decreto Estadual nº 43 .817 de 14 de junho de 2004, nos ter-
mos do Parecer Jurídico nº 420/2012 – AJU 251, de 08de outubro de 
2012, Nota Técnica da Auditoria nº 1450 .5794 .12, com fulcro no art . 
24, inciso Iv, da Lei Federal nº 8 .666/93, objetivando contratação da 
empresa vIAÇÃO SÃO JORGE AUTO ONIBUS, para prestação de 
serviços de transporte intramunicipal para os servidores do Complexo 
Penitenciário de Ponte Nova/MG . O valor global para a contratação é 
de R$ 215 .904,00 (duzentos e quinze mil e novecentos e quatro reais) 
e correrá à conta da dotação orçamentária nº 1451 .06 .421 .020 .4379 .0
001 .339039 .45 .10 .1 .

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012 .
RôMULO DE CARvALHO FERRAZ
Secretário de Estado de Defesa Social

4 cm -12 365228 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL -ExTRATO 

DE TERMO ADITIvO Nº 339039 .03 .1483 .03 .12
PARTES: EMG/SEDS e BOM MENU COMÉRCIO E ALIMENTA-
ÇÃO LTDA . ESPECIE: Terceiro Termo Aditivo ao contrato de forne-
cimento de alimentação, na forma transportada, destinado ao Presídio 
de Nova Lima . OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: 
a) a prorrogação do contrato inicial por mais 12 (doze) meses a con-
tar de 10/12/2012; b) o reajuste de aproximadamente 10, 93% (dez 
vírgula noventa e três por cento), em conformidade com a cláusula 
quinta do contrato inicial e anexo I, a contar de 10/12/2012  . vALOR: 
O valor global do Termo Aditivo, em razão do reajuste anual, é de R$ 
532 .330,80 (quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e trinta reais e 
oitenta centavos) . DOTAÇÃO ORÇAMENTáRIA: As despesas decor-
rentes da execução deste Termo Aditivo correrão à conta da dotação 
orçamentária 1451 .06 .421 .020 .4379 .0001 .339039 .03 .10 .1 .1 . SIGNA-
TáRIOS: Murilo Andrade de Oliveira e Luiz Roberto Borba . Assina-
tura em 07/12/2012 .

4 cm -12 365224 - 1
DECISÃO

Em atendimento ao Disposto nas Resoluções SEDS nº 1335/2012, nº 
1181/2011 e nº 1182/2011 e alterações posteriores, nos moldes da Lei 
Federal nº 8 .666/93, da Lei Estadual nº 14 .167/2002, da Lei Estadual nº 
14 .184/2002 e do Decreto Estadual nº 45 .902/2012, ACOLHO a Reco-
mendação CPP nº 028/2012, de 29 de novembro de 2012, emitida pela 
Comissão Processante Permanente da SEDS e ratificada pelo Subse-
cretário de Administração Prisional da SEDS, que recomendou a apli-
cação da penalidade de declaração de inidoneidade, por tempo indeter-
minado, em desfavor da empresa Oliveira Transporte Coletivo Ltda . 
- EPP, CNPJ 15.107.631/0001-81, de modo que fique impedida de par-
ticipar de licitações e de contratar com a Administração Pública, com 
base no art . 38, inciso Iv, c/c art . 45, incisos II e Iv, c/c art . 47,caput, 
e § 2º, e art . 48, todos do Decreto Estadual nº 45 .902/2012, arts . 12 
e 14 da Lei Estadual nº 14 .167/2002 e, subsidiariamente, no art . 87, 
inciso Iv, c/c art . 88, inciso II, todos da Lei Federal nº 8 .666/1993, além 
da extensão dos efeitos da sanção de declaração de inidoneidade aos 
sócios da empresa Oliveira Transporte Coletivo Ltda . - EPP, Arailton 
Francisco de Oliveira (CPF 054 .922 .206-59) e Arailton Francisco de 
Oliveira Neto (CPF 079 .994 .766-09) e à pessoa natural do Senhor Ail-
ton Ottoni de Oliveira (CPF nº 838 .061 .306-63), nos termos do art . 39 
do Decreto Estadual nº 45.902/2012 e da desclassificação da empresa 
Oliveira Transporte Coletivo Ltda . - EPP do Processo Licitatório nº 
125/2012 - Pregão Eletrônico nº 125/2012  .

RôMULO DE CARvALHO FERRAZ
Secretário de Estado de Defesa Social

Belo Horizonte, 30 de novembro de 2012 .
Publique-se

7 cm -12 365276 - 1
DECISÃO

Em atendimento ao disposto nas Resoluções SEDS nº 1 .335/2012, nº 
1181/2011 e nº 1182/2011 e alterações posteriores, nos moldes da Lei 
Federal nº 8 .666/93, da Lei Estadual nº 14 .167/2002, da Lei Estadual nº 
14 .184/2002 e do Decreto Estadual nº 45 .902/2012, ACOLHO a Reco-
mendação CPP nº 27/2012, de 14 de novembro de 2012, emitida pela 
Comissão Processante Permanente da SEDS e ratificada pelo Subse-
cretário de Inovação e Logística da SEDS, que recomendou a aplica-
ção da penalidade de Suspensão Temporária de Participação em Lici-
tação e Impedimento de Contratar com a Administração, de modo que 
a empresa Águia Refeições Ltda. , CNPJ nº 41.804.410/0001-12 fique 
impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração 
Pública , pelo prazo de 02 (dois) anos, com base no art . 12, da Lei Esta-
dual nº 14 .167/2002, no inciso I do art . 45 e art . 47, § 1º, III, “a”, todos 
do Decreto Estadual nº 45 .902/2012  .

RôMULO DE CARvALHO FERRAZ
Secretario de Estado de Defesa Social

Belo Horizonte, 03 de Dezembro de 2012
Publique-se .

5 cm -12 365274 - 1
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SEDS

AvISO DE LICITAÇÃO
Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento 
nº 218/2012 – Tipo: Menor Preço . Objeto: Aquisição de artigos de ves-
tuário, tecidos e banho . Abertura dia 04/01/2013, às 09:00h, no site 
www .compras .mg .gov .br . O edital poderá ser obtido no mesmo site . 
Secretaria de Estado de Defesa Social – Rodovia Prefeito Américo Gia-
netti, s/n - Edifício Minas, 5º andar – Serra verde – Cidade Administra-
tiva . Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2012 .

2 cm -12 365393 - 1

SecreTarIa de eSTado de Saúde

Extrato do Termo de Convênio nº 1812/2012 – EMG/SES/SUS-MG/
FES e a Associação Mãe Admirável, município de Caratinga . Objeto: 
custeio e investimento, visando à constituição de serviço destinado ao 
desenvolvimento de atividades de abordagem social, apoiando, quali-
ficando e supervisionando a ação de equipes profissionais, para aten-
ção aos usuários de álcool e outras drogas em situação de vulnerabi-
lidade social em cenas de uso ou locais de residências . PROGRAMA 
ALIANÇA PELA vIDA valor: R$ 255 .035,83 (duzentos e cinquenta 
e cinco mil, trinta e cinco reais e oitenta e três centavos), sendo R$ 
199 .035,83 (cento e noventa e nove mil, trinta e cinco reais e oitenta e 
três centavos) sob a Dotação Orçamentária 4291 .10 .422 .052 .4030 .0001-
335043-10 .1 e R$ 56 .000,00 (cinquenta e seis mil reais) sob a Dota-
ção Orçamentária 4291 .10 .422 .052 .4030 .0001-445042-10 .1 . Fonte 


















