
 56 – sexta-feira, 16 de dezembro de 2016 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
sistemas de prevenção e combate a incêndio da nova sede do iNDi, 
bem como geração de documentação de cadastro atualizado para 
protocolo e aprovação do projeto no Corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais . Prazo: 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, 
vedada prorrogação . valor: r$2 .600,00 (dois mil e seiscentos reais) . 
Amparo: Este contrato decorre e é vinculado ao Processo de Dis-
pensa de Licitação nº 459/2016 . Cobertura Orçamentária: 2228 
(outros serviços de Pessoas Jurídicas) . Signatários: Cristiane Ama-
ral Serpa e ricardo Machado ruiz (iNDi); José Joaquim da Costa 
(Contratado) .  

 3 cm -15 906872 - 1   

 Junta coMercial do eStado 
de MinaS GeraiS

    JuNTA COMErCiAL DO ESTADO DE MiNAS GErAiS 
  Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n° 02/2016 

  i-Partes: SEBrAE e JuCEMG; ii-Objeto: Projeto Junta Digi-
tal – Pacote de Soluções de registro Empresarial cujo objetivo é 
apoiar a nacionalização do Sistema de registro Mercantil, visando 
a modernização e celeridade dos processos de abertura e registro de 
empresas no Brasil para implantação da rEDESiMPLES; iii-Ob-
jeto: remanejamento de recursos entre ações no intuito de aplicação 
mais efetiva dos recursos investidos para o alcance dos resultados 
pactuados; iv-vigência: Fica o prazo de vigência do Convênio ori-
ginal prorrogado por um período de 12 (doze) meses, de 02/02/2017 
a 02/02/2018; V-Disposições Finais: fi cam mantidas as demais 
cláusulas e condições não alteradas por este termo . Brasília, 18 de 
Novembro de 2016 . (a) José Constantino de Bastos Júnior - Sebrae 
(a) Elizabeth Soares de Holanda - Sebrae (a) José Donaldo Bitten-
court Júnior - Jucemg .  

 4 cm -15 907116 - 1  
   Extrato Termo de rescisão unilateral ao Contrato 9051998 

 i-Partes: Jucemg e Gasmax Distribuição Comércio e Serviços Ltda-
EPP .; ii-Objeto: prest . de serv . de fornecimento e aquisição de gás 
liquefeito de petróleo – GLP, em botijões de 13 kg, com entrega 
parcelada, no prédio sede da Jucemg; iii-Da rescisão: Pelo presente 
Termo de Rescisão, a partir de 20/10/2016, fi ca rescindido, de pleno 
direito, o contrato SiAD nº 9051998 celebrado com a empresa Gas-
max Distribuição Comércio e Serviços Ltda-EPP, pelo impedimento 
de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual; Belo 
Horizonte, 12 de Dezembro de 2016 . (a) José Donaldo Bittencourt 
Júnior .  

 3 cm -15 907007 - 1   

 coMPanHia de SaneaMento do 
eStado de MinaS GeraiS

   COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS 
ASSINATURA DE CONTRATO DE PROGRAMA  

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA comunica 
a assinatura de Contrato de Programa com o Governo do Estado de 
Minas Gerais e o Município de Conceição dos Ouros aos 01 de 
outubro de 2014, para a prestação dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água, pelo prazo de 30 (trinta) anos. 

ASSINATURA DE CONTRATO DE PROGRAMA  
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA comunica 
a assinatura de Contrato de Programa com o Governo do Estado de 
Minas Gerais e o Município de Itamarati de Minas aos 17 de outubro 
de 2014, para a prestação dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água, pelo prazo de 30 (trinta) anos. 

ASSINATURA DE CONTRATO DE PROGRAMA  
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA comunica 
a assinatura de Contrato de Programa com o Governo do Estado de 
Minas Gerais e o Município de Teófilo Otoni aos 30 de dezembro de 
2014, para a prestação dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, pelo prazo de 30 
(trinta) anos. 

ASSINATURA DE CONTRATO DE PROGRAMA  
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA comunica 
a assinatura de Contrato de Programa com o Governo do Estado de 
Minas Gerais e o Município de Abadia dos Dourados aos 14 de 
novembro de 2014, para a prestação dos serviços públicos municipais 
de abastecimento de água, pelo prazo de 30 (trinta) anos. 

ASSINATURA DE CONTRATO DE PROGRAMA  
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA comunica 
a assinatura de Contrato de Programa com o Governo do Estado de 
Minas Gerais e o Município de Astolfo Dutra aos 30 de dezembro de 
2013, para a prestação dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água, pelo prazo de 30 (trinta) anos. 

ASSINATURA DE CONTRATO DE PROGRAMA  
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA comunica 
a assinatura de Contrato de Programa com o Governo do Estado de 
Minas Gerais e o Município de Varginha aos 19 de dezembro de 2014, 
para a prestação dos serviços públicos municipais de disposição final 
de Resíduos sólidos urbanos, pelo prazo de 26 (vinte e seis) anos. 

ASSINATURA DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA comunica 
a assinatura do Convênio de Cooperação entre o Governo do Estado 
de Minas Gerais, a ARSAE e o Município de Rubim aos 12 de agosto 
de 2008, para o estabelecimento de colaboração federativa na 
organização, regulação, fiscalização e prestação dos serviços públicos 
municipais de abastecimento de água. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2015/0031 – PEM 
Objeto: Válvulas em Bronze. Proposta vencedora: Hydrocenter 
Válvulas, Tubos e Conexões Ltda., no valor total de R$ 131.498,30. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2014/00452 – PPM 
Objeto: Sistema de Estação de Trabalho. Proposta vencedora: Home 
Office Móveis Ltda., no valor total de R$ 247.433,78. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS SPAL - 
nº 05.2014/3123 – PEM 
Objeto: Tubos em PVC. Foram registrados os preços das empresas 
Unocann Tubos e Conexões Ltda., 100% do item 01, no valor de R$ 
61.500,00, Tigre S/A, 60% do item 02, no valor de R$ 130.588,85, 
Corr Plastik Industrial Ltda., 40% do item 02, no valor total de R$ 
87.059,23 e Mexichem Brasil Indústria de Transformação Plástica 
Ltda., 100% do item 03, no valor de R$ 259.560,00, no total geral de 
R$ 538.708,08, conforme consta do Anexo I disponível no site da 
COPASA MG em www.copasa.com.br, licitações e compras, pregão, 
encerrados.

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL SPAL - nº 05.2014/0416 – PPM 
Objeto: Válvulas de Esfera DN 150. Proposta vencedora: DMB 
Distribuidora Mineira Bombas Ltda., no valor de R$ 9.900,00. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2015/0038 – PEM 
Objeto: Lanche Padrão. Resultado: Processo revogado, conforme 
consta dos autos. 

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2015/0042 – PEM 
Objeto: Materiais para Restauração do Secador de Lodos. Resultado: 
Processo revogado, conforme consta dos autos. 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2015/0065 - PEM. 
Objeto: Ventosas em ferro fundido. Dia da Licitação: 17 de março de 
2015, às 08:45 horas. Local: Rua Carangola, 606 - Bairro Santo 
Antônio - Belo Horizonte. Edital disponível em: 04/03/2015. Mais 

 
 COMPANHiA DE SANEAMENTO DE MiNAS GErAiS 

  
 rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO 

 PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2016/0333 – PEM 
 Objeto: Cloro Líquido a Granel 
 Proposta vencedora: unipar Carbococlo S/A, no valor total de r$ 
3 .756 .800,00 . 
 JuLGAMENTO  

 TOMADA DE PrEÇOS Nº CPLi .0920160059 
 Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de desassoreamento da barragem do rio Gravatá do Sis-
tema de Abastecimento de água de Novo Cruzeiro / MG, perten-
cente ao Distrito de Almenara - DTAL, da COPASA MG . 
 Julgamento:  
 vencedora:SOLuÇÕES TÉCNiCAS, EQuiPAMENTOS E CONS-
TruÇÕES LTDA . valor:  r$ 116 .540,50 (cento e dezesseis mil, 
quinhentos e quarenta reais e cinquenta centavos) . 
  

 rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO 
 PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2016/0305 – PES 
 Objeto: Serviços de Manutenção dos Sistemas de Biogás . 
 Proposta vencedora: MCM Serviços e Comércio Ltda ., no valor 
total de r$ 306 .990,72 . 

 AviSO DE LiCiTAÇÃO 
 PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL nº 05 .2016/0406 - PES  
 Objeto: Serviços de Limpeza e Higienização de uniformes . 
 Dia da Licitação: 29 de dezembro de 2016 às 14:15 horas . Local: 
rua Carangola, 606 - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte . Edital 
disponível em 16/12/2016 . Mais informações: www .copasa .com .br 
(link: Fornecedo-res/Pregão) . 

 AviSO DE ADiAMENTO 
 PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL 05 .2016/0385– PEM  
 Objeto: Estação de tratamento de esgoto . 
 A COPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima 
mencionado, marcado para o dia 21/12/2016 às 09:15 horas, fi ca 
adiado “Sine Die” .   Motivo: “Análise de Questionamento” 
  

 AviSO DE rETiFiCAÇÃO 
 PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL nº 05 .2016/3064 – PES 
 Objeto: Serviço de Locação/Gestão de veículos Leves . 
 A COPASA MG informa que a data correta da licitação, acima men-
cionada, é 30/12/2016 às 14:15 e o Edital e seus anexos serão dis-
ponibilizados em 16/12/2016 e não como publicado neste jornal no 
dia 14/12/2016 . 
 A DirETOriA 
  

 iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃO 
 Fundamentação Legal: Artigo 25 inciso Caput da Lei Federal 
8 .666/93 Processo: 91 .521 . Objeto: Autorizar o patrocínio do docu-
mentário “ O Encontro das águas com a Historia- Alto rio das 
Velhas” – PRONAC 16.2439. O projeto possui 100% de benefício 
fi scal. Prestador e Valor: Associação Turística, Cultural, Ecológica 
e Esportiva de Minas Gerais . r$150 .000,00 . Prazo de vigência: 
01 mês . reconhecimento do Ato: Delano Wagner Laine Pereira . – 
Superintendência de Comunicação institucional . Sinara i . Meireles 
Chenna. – Diretora-Presidente da COPASA. Ratifi cação do Ato: 
Sinara i . Meireles Chenna . – Diretora-Presidente da COPASA . 
  

 iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃO 
 Fundamentação Legal: Artigo 24 inciso xxii da Lei Federal 
8 .666/93 Processo: 91 .529 . Objeto: Suprimento de energia, com 
obras de rede de energia elétrica e transferência de ativos para a 
CEMiG, para nova captação de resende Costa / DTLv . Prestador 
e valor: CEMiG Distribuição S .A . é a concessionária de serviço 
público de distribuição de energia elétrica que atende ao município 
de resende Costa, por meio do contrato de concessão nº 003/1997 .  
r$154 .220,02 . Prazo de vigência: 18 meses . reconhecimento do 
Ato: José Eli de Sousa . –Distrito regional de Lavras . Guilherme 
Frasson Neto . – Departamento Operação Sul . Frederico Lourenço 
Ferreira Delfi no. – Diretor de Operação Sul. Ratifi cação do Ato: 
Sinara i . Meireles Chenna . – Diretora-Presidente da COPASA .  

 16 cm -15 907012 - 1   

 coMPanHia Mineira de ProMoçõeS

   3º TErMO ADiTivO CONTrATuAL 
 Partes: Companhia Mineira de Promoções - Prominas e aExTiN-
TOrES MiNAS GErAiS LTDA- ExTiMiNAS 
 Objeto: Contrato nº 18/13 - Contratação de empresa especializada 
em manutenção e fornecimento de peças de equipamentos contra 
incêndio . 
 Do prazo:Prorrogado o presente contrato por mais12(doze) meses . 
Assim, passa a ser termo fi nal a data de 16/12/2017, podendo, no 
entanto, ser rescindido por qualquer das partes e a qualquer tempo, 
mediante a entrega de aviso com 30 (trinta) dias no mínimo de 
antecedência . 
 As demais cláusulas do contrato original fi cam mantidas e perma-
necem inalteradas .  

 3 cm -15 907058 - 1   

 eMPreSa de aSSiStÊncia tÉcnica 
e eXtenSÃo rural do eStado de 

MinaS GeraiS - eMater

    HOMOLOGAÇÃO DE LiCiTAÇÃO 
 Pregão Eletrônico nº 39/2016 – Processo nº 168/2016 – COMPrAS 
MG Nº 3041002 000050/2016 Objeto: contratação de empresa 
especializada para prestação de serviço de locação de impresso-
ras, conforme projeto básico, tendo seu lote único como vencedor 
a empresa Copiadora Top Center Comércio Ltda - EPP, cujo valor 
é de r$244 .890,00 . Felipe Lombardi Martins – Diretor Administra-
tivo e Financeiro da EMATEr-MG – Belo Horizonte, 12 de dezem-
bro de 2016 .   

 2 cm -15 907033 - 1  

   HOMOLOGAÇÃO 
 Processo licitatório EMATEr-MG n .º 176/2016- Pregão Eletrô-
nico n .º 43/2016 - Objeto: Aquisição de coletes -vencedor: rafael 
ribeiro Augusto 04990089600- ME no valor de r$13 .714,50 - 
Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2016 . Diretor Administrativo e 
Financeiro da EMATEr-MG  

 2 cm -15 907077 - 1   

 eMPreSa de PeSQuiSa aGroPecuária 
de MinaS GeraiS

   Termo Aditivo ao instrumento Jurídico: 
 Nº 454/2015 – 1º T .A . - Partes: EPAMiG e CONSÓrCiO ÓTiMO 
DE BiLHETAGEM ELETrÔNiCA . Objeto: Prorrogar o termo 
original por mais doze meses . Assinatura: 15/12/2016 . vigên-
cia: 23/12/2016 a 22/12/2017 . valor: r$75 .711,00 . Assinam: (a) 
rui da Silva verneque - EPAMiG, (b) rubéns Lessa Carvalho 
- CONSÓrCiO 
 Nº 562/2013 – 4º T .A . - Partes: EPAMiG e CONSÓrCiO OPE-
rACiONAL DO TrANSPOrTE COLETivO DE PASSAGEi-
rOS-TrANSFáCiL . Objeto: Prorrogar o termo original por 
mais doze meses . Assinatura: 15/12/2016 .vigência: 08/01/2017 a 
07/01/2018 . valor: r$161 .286,37 . Assinam: (a) rui da Silva verne-
que - EPAMiG, (b) Albert Andrade e renaldo de Carvalho Moura 
- TrANSFáCiL 
 Nº 305/2014– 2º T .A . - Partes: EPAMiG e EvErEST COMÉrCiO 
DE BEBiDAS EirELi-ME . Objeto: Prorrogar o termo original por 
mais doze meses . Assinatura: 15/12/2016 .vigência: 30/12/2016 a 
29/12/2017 . Assinam: (a) rui da Silva verneque - EPAMiG, (b) 
Gustavo José rosa Araújo - EvErEST 
 Extrato dos instrumentos Jurídicos: 
 Nº . 422/2016 – Contrato de Aquisição - Partes: EPAMiG e LOES 
& riBEirO COMÉrCiO DE GáS LTDA-ME . Objeto: Aquisi-
ção de gás combustível GLP . Assinatura: 15/12/2016 . vigência: 
16/12/2016 a 16/12/2017 . valor: r$1 .188,00 . Processo de com-
pras nº 3051008000074/2016 . Assinam: (a) rui da Silva verneque - 
EPAMiG, (b) Humberto Loes Alcala- LOES & riBEirO  

 5 cm -15 907068 - 1  

   Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais 
 Homologação 

 O Presidente da EPAMiG, no uso de suas atribuições, homologa 
o resultado do processo licitatório 3051002000160/2016 – Objeto: 
veículo tipo camioneta, carroceria aberta, com os seguintes resulta-
dos: Empresa vencedora – Lote 1: Triasa Comercial Ltda-EPP no 
valor total de r$122 .800,00 (cento e vinte e dois mil e oitocentos 
reais). Ratifi cado pelo Presidente em 15/12/2016.  

 2 cm -15 907028 - 1   

 inStituto Mineiro de aGroPecuária

    Extrato do terceiro termo aditivo ao contrato nº 1160 . Partes: iMA 
e PrODEMGE . Objeto: Prorrogação da vigência por 12 meses . 
Reajustar os serviços continuados em 4,10%. Alterar item 2.1 da 
Cláusula 2ª . Alterar o item 7 .1 .1 e incluir os itens 7 .1 .2 e 7 .1 .3 da 
Cláusula 7ª . Alterar a Cláusula 6ª conforme estabelecido na inter-
venção Direta Caderno de Serviços nº 28/2015, de 27/11/2015 . Alte-
rar a Cláusula 9ª . valor: r$ 792 .000,00 . Prazo: Prorrogação apli-
cada a partir do dia 18 de dezembro de 2016 . Data da assinatura: 
15/12/2016 .  

 2 cm -15 906817 - 1  
    Extrato do contrato nº 9102262 . Partes: iMA e NETMAKE Solu-
ções em informática Ltda . Objeto:Contratação de 3 licenças de uso, 
atualização tecnológica e upgrade do software Scriptcase e 1 suporte 
de licença ouro . valor: r$ 12 .660,00 . Prazo: 12 meses . vigência: 
15/12/2016 a 14/12/2017 . Data da assinatura: 14/12/2016 .  

 1 cm -15 907095 - 1  
    Extrato do primeiro termo aditivo ao contrato nº 9033102 . Partes: 
iMA e Claro S/A . Objeto: Prorrogação da vigência por 24 meses . 
valor: r$ 64 .703,76 . Prazo: Prorrogação aplicada a partir do dia 29 
de dezembro de 2016 . Data da assinatura: 12/12/2016 .   

 1 cm -15 906813 - 1   

 Secretaria de eStado de eSPorteS

    rETiFiCAÇÃO DO EDiTAL SEESP Nº 
01/2016 - CONCurSO DE PrOJETOS PArA 
CELEBrAÇÃO DE TErMO DE PArCEriA 

 O Secretário de Estado de Esportes em Exercício, no uso de suas 
atribuições, vem por meio deste termo retifi car o Edital SEESP Nº 
01/2016 - Concurso de Projetos para celebração de Termo de Parce-
ria, de 26 de novembro de 2016. A fundamentação da retifi cação e 
o edital retifi cado estão disponíveis, na íntegra, nos sítios eletrôni-
cos da SEESP: www .esportes .mg .gov .br e SEPLAG: www .planeja-
mento.mg.gov.br. O prazo para recebimento de propostas fi ca pror-
rogado até o dia 06/01/2017 . 

 Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2016 . 
  ricardo Alexandre Sapi de Paula 

  Secretário de Estado de Esportes em Exercício  
 3 cm -15 906819 - 1   

 Secretaria de eStado de 
tranSPorteS e oBraS PÚBlicaS

   Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 394/16; Par-
tes: SETOP e o Município de Careaçu; Objeto: transferência gratuita 
de 14 mata burros; valor: r$ 24 .500,00; Assinatura: 15/12/2016; 
vigência: 365 dias a partir da publicação . 
  
 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 329/16; Par-
tes: SETOP e o Município de rio Novo; Objeto: transferência gra-
tuita de 6 metros de bueiros metálicos de 1,5 metros de diâmetro; 
valor: r$ 4 .358,22; Assinatura: 15/12/2016; vigência: 365 dias a 
partir da publicação .  

 3 cm -15 907066 - 1   

 dePartaMento de ediFicaçõeS e eStradaS 
de rodaGeM de MinaS GeraiS

    DEPArTAMENTO DE EDiFiCAÇÕES E ESTrADAS DE 
rODAGEM DO ESTADO DE MiNAS GErAiS – DEEr/MG 
- CONTrATANTE: Departamento de Estradas de rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DEr/MG . Contratada: ENESCiL ENGE-
NHAriA DE PrOJETOS . instrumento: Ordem de Paralisação em 
05/12/2016 dos serviços referentes ao Contrato PrC-24 .001/15 . 
Objeto: Elaboração de Projeto de Engenharia rodoviária para 
implantação, Melhoramentos, Pavimentação e Obra de Arte Espe-
cial, na rodovia MG/402, trecho São Francisco – Pintópolis (Ponte 
sobre o rio São Francisco) e variante, Edital CP – 002/2015 – Pro-
cesso nº 0053482 2300 2015 5 .  

 3 cm -15 907098 - 1  
    DEPArTAMENTO DE EDiFiCAÇÕES E ESTrADAS DE 

rODAGEM DO ESTADO DE MiNAS GErAiS – DEEr/MG 
  - Cedente: Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Cessionária: Prefeitura Municipal de Capi-
tão Enéas . instrumento: Termo de Aditamento PrC-01 ao Termo 
de Cessão de uso de Bem Móvel PrC-25 .002/15 . Objetos: i – Em 
conformidade com a Ci interna n .º 353/15, e autorização do Dire-
tor Geral do DER/MG, fl . 39, do Processo SIPRO nº 48927/15-7 
(11266-2301-2015), fi ca retifi cadas as Cláusulas Primeira – do 
Objeto e item 6 .2 da Cláusula Sexta – Danos e valor do bem, do 
Contrato PrC-25 .002/15, passando a vigorar com a seguinte reda-
ção: “É objeto da presente Cessão de uso, pelo Cedente ao Cessio-
nário, o uso de 01 (um) Caminhão Tanque Pipa Mercedes Benz, 
modelo 1618, Ano 1991, Placa GMG-2997, Prefi xo COM-120, 
SiAD nº 17797217; e 01 (um) tanque reservatório para água aco-
plado ao caminhão, com capacidade de 8 .000 litros, Patrimônio 

SiAD nº 1780067-6, Pertencentes à 6ª CrG do DEr/MG – MON-
TES CLAROS/MG, de acordo com os expedientes de fl s. 01/38, do 
Processo acima referido . ii – O valor total dos bens cedidos é de 
R$67.476,00, conforme documentos acostados às fl s. 23 e 53, do 
mesmo Processo . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Consórcio Minasvias-Sai . 
instrumento: Termo de Aditamento PrC-05 ao Contrato PrC-
29 .008/13 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 1 .1 da Cláu-
sula I, passando a vigorar com a redação discriminada à fl . 723, 
do Processo nº 60622/16-7 (57253-2301/2016) . ii – Fica suprimido 
o subitem 3 .7 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 3 .11 na 
Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei Estadual 
n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerenciamento de 
Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Pavisolos & Sondag Con-
sultoria Ltda . instrumento: Termo de Aditamento PrC-04 ao Con-
trato PrC-24 .003/13 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 
1 .1 da Cláusula i, passando a vigorar com a redação discriminada 
à fl . 401, do processo nº 177167/12-6 (21198-2301-2016). II – Fica 
suprimido o subitem 3 .6 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 
3 .10 na Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei 
Estadual n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerencia-
mento de Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: Tamasa Engenharia 
S/A . instrumento: Termo de Aditamento PrC-05 ao Contrato PrC-
22 .025/12 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 1 .1 da Cláu-
sula I, passando a vigorar com a redação discriminada à fl .777, do 
Processo n . º 61149/16-3 (57254-2301-/2016) . ii – Fica suprimido 
o subitem 3 .8 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 3 .14 na 
Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei Estadual 
n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerenciamento de 
Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: Construtora Marins 
Ltda . instrumento: Termo de Aditamento PrC-03 ao Contrato PrC-
22 .071/13 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 1 .1 da Cláu-
sula I, passando a vigorar com a redação discriminada à fl .404, do 
Processo n . º 101437/16-7 (103646-2301-/2016) . ii – Fica supri-
mido o subitem 3 .7 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 3 .19 
na Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei Estadual 
n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerenciamento de 
Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Contécnica Consultoria 
Ltda . instrumento: Termo de Aditamento PrC-01 ao Contrato PrC-
24 .015/13 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 1 .1 da Cláu-
sula I, passando a vigorar com a redação discriminada à fl . 487, do 
Processo nº 107190/16-3 (103670-2301/2016) . ii – Fica suprimido 
o subitem 3 .6 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 3 .10 na 
Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei Estadual 
n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerenciamento de 
Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: Contek Engenharia 
S/A . instrumento: Termo de Aditamento PrC-01 ao Contrato PrC-
22 .003/16 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 1 .1 da Cláu-
sula I, passando a vigorar com a redação discriminada à fl . 592, 
do processo nº 172446/14-0 (9599-2301-2014) . ii – Fica suprimido 
o subitem 3 .6 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 3 .13 na 
Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei Estadual 
n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerenciamento de 
Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: Contek Engenharia 
S/A . instrumento: Termo de Aditamento PrC-03 ao Contrato PrC-
22 .001/15 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 1 .1 da Cláu-
sula I, passando a vigorar com a redação discriminada à fl . 2063, do 
Processo n . º 73947/16-2 (70279-2301/2016) . ii – Fica suprimido 
o subitem 3 .8 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 3 .14 na 
Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei Estadual 
n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerenciamento de 
Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: CrOS – Construtora rocha 
Sousa Ltda . instrumento: Termo de Aditamento PrC-03 ao Con-
trato PrC-22 .061/13 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 
1 .1 da Cláusula i, passando a vigorar com a redação discriminada à 
fl . 936, do processo nº 101067/15-7 (107441-2301-2015). II – Fica 
suprimido o subitem 3 .6 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 
3 .13 na Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei 
Estadual n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerencia-
mento de Obras - TGO . 
  
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Construtora Colares Linha-
res S/A . instrumento: Termo de Aditamento PrC-03 ao Contrato 
PrC-22 .045/12 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 1 .1 da 
Cláusula I, passando a vigorar com a redação discriminada à fl . 467, 
do Processo nº 107172/16-5 (103669-2301/2016) . ii – Fica supri-
mido o subitem 3 .9 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 3 .16 
na Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei Estadual 
n .º 22 .288/16, relativos à extinção da Taxa de Gerenciamento de 
Obras - TGO . 
  Contratante: Departamento de Edifi cações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Cadros Engenharia e Cons-
truções Ltda . instrumento: Termo de Aditamento PrC-08 ao Con-
trato PrC-22 .004/12 . Objetos: i - Fica alterada a redação do item 
1 .1 da Cláusula i, passando a vigorar com a redação discriminada à 
fl . 1573, do Processo nº 100625/16-4 (103633-2301/2016). II – Fica 
suprimido o subitem 3 .6 da Cláusula iii . iii – Fica incluído o item 
3 .13 na Cláusula iii, que incorpora ao contrato os efeitos da Lei 
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