38 – terça-feira, 22 de novembro de 2016
Secretaria de eStado de traBalHo
e deSenvolviMento Social
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício do Conv . de Cooperação Financeira nº .1481001264/2015 . Partes: EMG/SEDESE e a
APAE de São Roque de Minas/MG . Objeto: Prorrogação da vigência até 23/11/2017, conforme especificado no Termo. Assinatura:
18/11/2016 .
1 cm -21 899078 - 1

FundaçÃo de educaçÃo Para o
traBalHo de MinaS GeraiS
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 944/2014 de Serviço,
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a)
uTRAMIG e o(s) fornecedor(es) 17 .983 .226/0001-52 - 4TECH
MANuTENCAO LABORATORIAL, REFRIGERACAO E HOSPITALAR LTDA - ME, Processo nº 2281314 000166/2014, Pregão eletrônico . Objeto: Assistência Técnica, com manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos laboratórios do curso
técnico em Meio Ambiente . Prorrogação a partir de 11/10/2016
até 10/10/2017 . valor total: R$ 52 .454,88 . Dotação(oes)
Orçamentária(s) nº: 2281 .12 .363 .167 .4434 .0001 .339039 .21 .0 .6
0 .1; 2281 .12 .363 .167 .4434 .0001 .339039 .21 .0 .36 .1; Assinatura:
10/09/2016 . Signatários: pela contratada 4TECH MANuTENÇÃO LABORATORIAL, REFRIGERAÇÃO E HOSPITALAR
LTDA - ME pela contratante uTRAMIG .
3 cm -21 898924 - 1
Extrato do Contrato nº 9078008/2015 de Serviço, firmado entre o
ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) uTRAMIG e o(s)
fornecedor(es) 16 .636 .540/0001-04 - COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAISPRODEMGE, Processo de compra nº 2281314 000057/2016, Dispensa de Licitação . Objeto: Prestação de serviços de informática
contratados pela COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE .
valor total: R$ 7 .795,00 . vigência: 12 meses, de 13/11/2015 a
12/11/2016 . Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2281 .11 .122 .701 .2
002 .0001 .339039 .36 .0 .60 .1 . Assinatura: 13/11/2015 . Signatários:
pela contratada PRODEMGE - Certificado Digital, pela contratante uTRAMIG .
3 cm -21 899156 - 1

FundaçÃo caio MartinS
ExTRATO DE RESuLTADO DE CHAMADA PÚBLICA Nº
01/2016 - DESERTA
A Fundação Educacional Caio Martins – FuCAM, através do Presidente da Comissão de Chamada Pública, instituída pela Portaria nº 11/2016 informa aos interessados, que a Chamada Pública
nº01/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, realizada no dia 10 de novembro de 2016 as 9h30min, foi
declarada como deserta, uma vez que não houve interessados que
cumprissem todas as exigências previstas em Edital . Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016 . Gervasio Araújo da Silva – Presidente da Comissão de Chamada Pública
3 cm -21 898985 - 1

Secretaria de eStado de educaçÃo
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar JOHN KENNEDY torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 02/ 12 /2016, às
9:00 horas, Processo licitatório nº 05/2016, Modalidade CONvITE
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo
na sede da EE JOHN KENNEDY, localizada na Rua Major Fulgêncio n° 57 – centro – CEP 39707000, e-mail: escola .45390@
educacao .mg .gov .br até o dia 02 /12 /2016, às 9:00h .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A CAIxA ESCOLAR ALBERTO CALDEIRA LOTT torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no
dia 29/11/2016 às 13:30 horas, processo licitatório nº 09/2016,
modalidade convite, para aquisição de gêneros alimentícios com
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações
e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual “Fazenda
São Sebastião”, localizada na Av . Gov . Milton Campos, nº 1337Bairro vermelho-CEP:39740-000 - Telefone (33)3421-2129,
e-mail, escola .43591@educacao .mg .gov .br até o dia 29/11/2016,
até às 11:00 horas .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A CAIxA ESCOLAR DONA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO
MAIA torna público, para conhecimento dos interessados, que fará
realizar no dia 30 de Novembro de 2016, às 13:00 horas, Processo
licitatório nº 05/2016, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE CORONEL JOÃO BARRETO, localizada na Praça Manoel Ferreira
Campos n°25 CEP35894-000 – Telefone() e-mail: escola .42641@
educacao .mg .gov .br até o dia 30/11/2016, às 12:30 horas .
7 cm -21 898989 - 1
A Caixa Escolar Nossa Senhora Auxiliadora, torna público, para
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 02/12/2016, às
13:00, Processo Licitatório nº 08/2016, Modalidade Convite para
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia completa do edital na
sede da EE Nossa Senhora Auxiliadora, localizada à Rua Antônio
Carlos, 545 – Bairro: São Cristovão – Pará de Minas - MG – CEP
35 .660-390 – Tel (37) 3236-1345 e-mail: escola .34967@educacao .
mg .gov .br até o dia 01/12/2016, às 17:00 .
2 cm -21 898994 - 1
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Braga Amorim torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 14 de /12/2016, às 13:00
horas, Processo licitatório nº 05/2016, Modalidade Cotação de Preços para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE .
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Gentil vasconcelos, localizada na Av . José
Heringer Perrud, n° 11 – Chalé/MG – CEP 36985-000 – Telefone

diário do exeCutivo
(033) 33453074 , e-mail: escola .74969@educacao .mg .gov .br até o
dia 14/12/2016, às 12h00 .
Extrato de Edital para CHAMADA PÚBLICA - AGRICuLTuRA FAMILIAR .A CAIxA ESCOLAR ABGAR RENAuLT
realiza Chamada Pública nº 03/2016 para aquisição de Gêneros
Alimentícios
da Agricultura Familiar do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da
Resolução/CD/FNDE nº4, abril de 2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 12/12/2016, 17hs00, na E . E . ANTÔNIO
WELERSON, localizada na Rua Capitão Luiz Quintino de Souza,
nº 195,> Centro - CEP: 36 .900 .000 Manhuaçu - MG - Telefone
(33) 3331-1067,
e-mail:escola75124@educação .mg .gov .br . Os quantitativos e
gêneros
alimentícios estão disponíveis na página da internet:
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Padre Júlio Maria realiza Chamada Pública nº
04/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão
apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolução/CD/
FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e Projeto de
venda até o dia 22/12/2016, às 13h, na EE Professor José venâncio
Ferreira, localizada na Praça Dom Antônio Felipe da Cunha, n° 549
– Roque – CEP 36 .970-000 – Telefone (033) 3341-1786, e-mail:
escola .75400@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar EuZÉBIO GONÇALvES DuTRA realiza Chamada Pública nº 05/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 2015, para habilitação e
Projeto de venda até o dia 14/12/2016, às 19 horas, na EE ANA
MENDES PEREIRA DuTRA, localizada na rua Ovídio Pereira
da Fonseca n° 87, São Pedro do Avaí – Manhuaçu - MG – CEP
36906-000 – Telefone (33) 3378-5119, e-mail: escola .75337@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br
10 cm -21 898990 - 1
ExTRATO DE EDITAL PARA CHAMADA PÚBLICA – AGRICuLTuRA FAMILIAR
A Caixa Escolar Celene Monteiro realiza Chamada Pública nº
03/2016 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão
apresentar a documentação prevista no artigo 27 da Resolução
FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia
12/12/2016, ás 13:00 h ., na EE Ciro Ribas, localizado na Avenida
Henrique Moreira Só, nº 50 – vila Alexandre Mascarenhas – CEP:
39 .120-000 – Telefone: (038) 3543-9090 - Município: Gouveia
– MG, e-mail: escola .24163@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet:
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
3 cm -21 899176 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE EDuCAÇÃO / DGCC
Extrato do Convênio n .º 62 .1 .3 .0840/2016 . Data: 21/11/2016 . Partes: EMG/SEE e o Município de Fama . Objeto: Mútua Cooperação
entre Estado/Município visando a melhoria da Educação Básica .
vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura .
Extrato do Convênio n .º 62 .1 .3 .0841/2016 . Data: 21/11/2016 . Partes: EMG/SEE e o Município de Jacinto . Objeto: Mútua Cooperação entre Estado/Município visando a melhoria da Educação
Básica . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua
assinatura .
Extrato do Convênio n .º 62 .1 .3 .0842/2016 . Data: 21/11/2016 . Partes: EMG/SEE e o Município de Joaima . Objeto: Mútua Cooperação entre Estado/Município visando a melhoria da Educação
Básica . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua
assinatura .
Extrato do Convênio n .º 62 .1 .3 .0843/2016 . Data: 21/11/2016 . Partes: EMG/SEE e o Município de Rubim . Objeto: Mútua Cooperação entre Estado/Município visando a melhoria da Educação
Básica . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua
assinatura .
Extrato do Distrato de Locação de Imóvel . Data: 31/10/2016 . Partes: SEE/MG e Hélio Nogueira Júnior e Outro . Objeto: Distratam
em todas as suas cláusulas o Contrato de Locação nº 433 .985, de
17/10/2013, para funcionamento da E .E . Paulo Campos Guimarães .
Município: Governador valadares – MG . Assinantes: Marli Francisca Soares, Hélio Nogueira Júnior e Laciene Martins Nogueira .
Extrato do Distrato de Locação de Imóvel . Data: 31/10/2016 . Partes: SEE/MG, e Isaías Gonçalves Dias e Outros, representados
por Exata Empreendimentos Imobiliários Ltda . Objeto: Distratam em todas as suas cláusulas o Contrato de Locação nº 398 .524,
de 30/11/2012, para funcionamento da Sede da SRE de Janaúba .
Município de Janaúba – MG . Assinantes: Marli Francisca Soares e
Walace Geraldo de Almeida Filho .
Extrato do Distrato de Locação de Imóvel . Data: 19/09/2016 . Partes: SEE/MG, Dulce de Castro Alves Rabelo e Outro . Objeto:
Distratam em todas as suas cláusulas o Contrato de Locação nº
429 .718, de 31/07/2013, para funcionamento da E .E . Rodolfo
Almeida . Município de Formiga – MG . Assinantes: Marli Francisca Soares e Dulce de Castro Alves Rabelo .
Extrato do Distrato de Locação de Imóvel . Data: 10/10/2016 . Partes: SEE/MG, e Maria de Lourdes Nascimento Oliveira . Objeto:
Distratam em todas as suas cláusulas o Contrato de Locação nº
341 .775 (348 .733), de 01/03/2011, para funcionamento do Anexo
da Sede da SRE de Pirapora . Município de Pirapora – MG . Assinantes: Marli Francisca Soares e p/p veralucia de Barros Maia
Morais .

Extrato do Distrato de Locação de Imóvel . Data: 31/10/2016 . Partes: SEE/MG, e o Conselho Central de Governador valadares da
Sociedade São vicente de Paulo . Objeto: Distratam em todas as
suas cláusulas o Contrato de Locação nº 304 .563 (350 .086), de
31/10/2010, para funcionamento da E .E . Presidente Tancredo
Neves . Município de Governador valadares – MG . Assinantes:
Marli Francisca Soares e Wallison Soares Cândido .
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 263 .921 de
29/10/2009, firmado com a empresa Elevadores Módulo Ltda.-ME,
para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
em elevador de carga do Almoxarifado Central, cuja vigência expirou em 28/10/2014 . Assinado em 18/11/2016 por Marli Francisca
Soares .
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 422 .569 de
13/05/2013, firmado com a empresa Stilo Comercial e Distribuidora EIRELI, para a aquisição de equipamentos e componentes
para comunicação, cuja vigência expirou em 13/05/2014 . Assinado
em 18/11/2016 por Marli Francisca Soares .
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 421 .502 de
09/05/2013, firmado com a empresa Tecno Seg Informática e
Segurança de Dados Ltda .- EPP, para a aquisição de equipamentos e componentes para comunicação, cuja vigência expirou em
09/05/2014 . Assinado em 18/11/2016 por Marli Francisca Soares .
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 422 .566 de
13/05/2013, firmado com a empresa Som Tec Ltda.-EPP, para a
aquisição de equipamentos e componentes para comunicação, cuja
vigência expirou em 13/05/2014 . Assinado em 18/11/2016 por
Marli Francisca Soares .
Extrato do Termo de Encerramento ao contrato nº 436 .450 de
31/01/2014, firmado com a empresa A&R Comércio e Serviços
Ltda .-EPP, para a prestação de serviços de limpeza de calhas, telhados e/ou coletores de água do Almoxarifado Central da SEE – Rua
Boa ventura, cuja vigência expirou em 31/10/2014 . Assinado em
18/11/2016 por Marli Francisca Soares .
19 cm -21 899202 - 1

Secretaria de eStado de cultura
Secretaria de Estado de Cultura - Extrato
Extrato do Termo de Fomento nº 1271001300/2016 . Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CuLTuRA e a ACADEMIA
MINEIRA DE LETRAS; Objeto: Conservação e Manutenção da
Academia Mineira de Letras no período de 2016/2017; valor: R$
150 .000,00 . valor da Contrapartida: R$ 30 .000,00; Dotação Orçamentária Estadual: 1271 .13 .391 .138 .4345 .0001 .3350 .4101 .1 .10 .1;
Assinatura: 21/11/2016 . vigência: 365 dias .
Extrato do Termo de Fomento nº 1271001299/2016 . Partícipes:
SECRETARIA DE ESTADO DE CuLTuRA e o INSTITuTO
ITAMAR AuGuSTO FRANCO; Objeto: Conservação e Manutenção do Instituto Itamar Augusto Franco no período de 2016/2017;
valor: R$ 150 .000,00 . valor da Contrapartida: R$ 30 .000,00; Dotação Orçamentária Estadual: 1271 .13 .391 .138 .4345 .0001 .3350 .410
1 .1 .10 .1; Assinatura: 21/11/2016 . vigência: 365 dias .
Secretaria de Estado de Cultura - Extrato
SECRETARIA DE ESTADO DE CuLTuRA - Extrato de publicação do 1º T .A . de Prorrogação de vigência ao Convênio de Cooperação Financeira nº 1271001046/2015 para 16/05/2017 e utilização
de saldo residual, celebrado entre Secretaria de Estado de Cultura e
a Prefeitura Municipal de Três Pontas, publicado no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais do dia 18/11/2015, página 43, Editais e
Avisos . Assinatura: 17/11/2016
6 cm -21 899024 - 1
SECRETARIA DE ESTADO DE CuLTuRA–Extrato do Termo de
Cessão de uso de Imóvel nº 029/0/16 – Partes:EMG/SEC, FuNDAÇÃO DE ARTE DE OuRO PRETO . Objeto: É objeto deste
Termo a Cessão de uso Gratuito do imóvel de propriedade do
Estado de Minas Gerais, situado na Rua Alvarenga Peixoto, 794 –
Bairro Cabeças – Ouro Preto - MG, onde funciona a Fundação de
Arte de Ouro Preto .
vigência: A vigência desse contrato é de 05 (cinco) anos contados da data de sua assinatura . Belo Horizonte, 21 de novembro de
2016 . Angelo Oswaldo de Araújo Santos/Permitente e Júlia Amélia
Mitraud vieira/Permissionária .
3 cm -21 899092 - 1
TERMO DE APOSTILA
TERMO DE APOSTILAMENTO AO TERMO DE PARCERIA
N°019/2008, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS
GERAIS, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE
CuLTuRA
- SEC, E, INSTITuTO CuLTuRAL FILARMÔNICA –
ICF .
Referência: Apostilamento para alteração do Supervisor Adjunto
do Termo
de Parceria .
Em consonância com o Parágrafo Primeiro do Art . 44 do Decreto
46 .020/12, cujo teor possibilita a alteração da Comissão
Supervisora
por apostila - in verbis: “A Comissão Supervisora deverá ser
designada
no Termo de Parceria, e suas alterações deverão ser efetuadas por
meio de Termo de Apostila” . venho autorizar a alteração de
membro
da Comissão Supervisora, por meio de termo de apostila e que
passa
a ser: Fernando Silvestre de Brito, MASP 752 .752-3
como Supervisor-Adjunto do referido Termo .
Belo Horizonte, 1 de novembro de 2016 .
5 cm -21 899118 - 1

minas Gerais - Caderno 1

FundaçÃo clÓviS SalGado
Fundação Clóvis Salgado – FCS
Contrato Nº .210/2016 – Entre a Fundação Clovis Salgado/FCS e
Nó de Rosa Produções Ltda-EPP; Objeto: Concessão de uso do
Grande Teatro do Palácio das Artes; vigência: 02 (dois) meses;
valor: R$ 156 .600,00; Signatários: Augusto Nunes-Filho/FCS e
Márcia Aparecida Ribeiro .
2 cm -21 898940 - 1

FundaçÃo tv MinaS cultural e educativa
FuNDAÇÃO Tv MINAS CuLTuRAL E EDuCATIvA
AvISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico - Processo de Compra nº 2211002 .00031/2016 .
Beneficiário: Fundação TV Minas Cultural e Educativa. Objeto;
- Aquisição de cosméticos e maquiagens para uso nos camarins
da emissora Rede Minas Cultura e Educativa neste Município
de Belo Horizonte, conforme descrição, características, prazos e
demais obrigações e informações constantes no Edital e seus Anexos . Sessão do Pregão: 05/12/2016 às 10:00 horas no site www .
compras .mg .gov .br . Envio das Propostas Comerciais: INÍCIO dia
23 /11/2016, às 10h00min horas; TÉRMINO dia 05/12/2016, às
10h00min horas . Edital disponível no mesmo site . Pregoeira Izabella de Oliveira Costa MASP:1 .341 .538-5 . Belo Horizonte, 21 de
Novembro de 2016 .
3 cm -21 899185 - 1
- FuNDAÇÃO Tv MINAS CuLTuRAL E EDuCATIvA Fica retificada a publicação do dia 18/11/2016, página 34, coluna
04, referente à publicação do extrato de contrato, objeto: serviço
de locação de veículos automotores para transporte de pessoas e
pequenas cargas, beneficiário Fundação TV Minas Cultural e Educativa: Onde se lê: extrato do contrato n°9078530, Lê-se: extrato
de contrato n°9081669 . Belo Horizonte, 21 de novembro de 2016 .
2 cm -21 899188 - 1

FundaçÃo de aMParo À PeSQuiSa
do eStado de MinaS GeraiS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
- FAPEMIG
cbb ; bip-00048-16 ; bioprospecção e seleção de isolados fúngicos
quanto a capacidade de solubilização de fosfato visando a formulação e teste de inoculante para a cultura do café . ; sára maria chalfoun de souza ; 2071 .19 .573 .50 .4102 .0001 .445042 .0 .10 .1 , 2071 .
19 .573 .50 .4102 .0001 .449020 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação
; duração 12 meses ; empresa de pesquisa agropecuária de minas
gerais ; R$ 16 .380,00 ;
che ; bip-00354-16 ; percursos: trajetórias profissionais de egressos do curso superior de administração pública (csap) da escola de
governo (eg) da fundação joão pinheiro (fjp) ; claudio burian wanderley ; 2071 .19 .573 .50 .4102 .0001 .445042 .0 .10 .1 , 2071 .19 .573 .5
0 .4102 .0001 .449020 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração
12 meses ; fundação joão pinheiro ; R$ 13 .860,00 ;
tec ; etc-00242-16 ; ; ricardo menezes salgado ; 2071 .19 .573 .50 .4
111 .0001 .449020 .0 .10 .1 ; 05/12/2016 ; 28/02/2017 ; universidade
federal de alfenas ; R$ 19 .105,43 ;
cds ; pce-00829-16 ; congresso brasileiro de hematologia, hemoterapia e terapia celular - hemo 2016 ; maria das graças carvalho ; 20
71 .19 .573 .50 .4111 .0001 .449020 .0 .10 .1 ; 10/11/2016 ; 13/12/2016
; universidade federal de minas gerais ; R$ 9 .863,00 ;
cbb ; bds-00428-16 ; gabriel da rocha fernandes ; francislon silva
de oliveira ; 2071 .19 .573 .50 .4102 .0001 .442042 .0 .10 .1 , 2071 .19 .
573 .50 .4102 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 07/11/2016 ; 06/11/2017 ; universidade federal de minas gerais ; R$ 79 .231,39 ;
cbb ; bds-00428-16 ; gabriel da rocha fernandes ; francislon silva
de oliveira ; 2071 .19 .573 .50 .4102 .0001 .442042 .0 .10 .1 , 2071 .19 .
573 .50 .4102 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 07/11/2016 ; 06/11/2017 ; universidade federal de minas gerais ; R$ 79 .231,39 ;
BDS-00086-16 ; 01/11/2016 ; 01/04/2017 ; Alteração de Data ;
7 cm -21 899179 - 1

univerSidade eStadual de MonteS claroS
Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 9045404/2015 de
Obra, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio
do(a) uNIMONTES e o(s) fornecedor(es) 41 .880 .287/0001-79
- EBANO CONSTRuCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, Processo nº 2311021 000061/2015,
Concorrência . Objeto: Serviços de implantação do sistema de prevenção e combate a incêndio e de proteção de descargas atmosféricas na uNIMONTES, por empreitada global Prorrogação a
partir de 18/11/2016 até 12/11/2017 . valor total: R$ 1 .442 .631,05 .
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311 .12 .364 .129 .1018 .0001 .44
9051 .01 .0 .10 .1 . Assinatura: 07/10/2016 . Signatários: pela contratada Alexandre dos Anjos Braga pela contratante Roney versiani
Sindeaux .
3 cm -21 898979 - 1
Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9055607/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio
do(a) uNIMONTES e o(s) fornecedor(es) 14 .278 .276/0001-40
- Sx TECNOLOGIA E SERvICOS CORPORATIvOS EIRELI,
Processo nº 2311021 000025/2016, Pregão eletrônico . Objeto:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS
PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE APOIO A PÓSGRADuAÇÃO – PROAP/2015 – CONvÊNIO 821829/2015
– CAPES – SIAFI 9051102 Acréscimo no percentual de 5,00% .
valor do acréscimo R$ 5 .145,78 . valor total: R$ 108 .061,38 .
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311 .12 .364 .037 .4215 .0001 .3
39033 .04 .0 .24 .1; 2311 .12 .364 .037 .4215 .0001 .339033 .04 .0 .10 .1 .
Assinatura: 17/11/2016 . Signatários: pela contratada Saulo Guimarães Pedrosa
3 cm -21 898812 - 1

