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EmiP – Empresa mineira de Parcerias S .A .
CNPJ: 18.528.267/0001-11

Aos
Acionistas e Administradores da
EmiP - Empresa mineira de Parcerias S .A .
Belo Horizonte - MG

opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da EMIP - Empresa
Mineira de Parcerias S.A. (Companhia), que compreendem o
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas,
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da EMIP - Empresa Mineira de
Parcerias S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras
e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o
Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de
conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-
lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente
com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

responsabilidades da Administração e da governança pelas
demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é
responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras .

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que
a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas
demonstrações financeiras, independentemente se causada por
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria
em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião

sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da
base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
se manter em continuidade operacional.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.

Belo Horizonte (MG), 8 de abril de 2019.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.

CRC-2SP015199/O-6

Flávio de Aquino Machado
Contador CRC-1MG065899/O-2
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

296 cm -26 1221322 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
DECISÃO DOS RECuRSOS E AvISO DE 

ABERTuRA DE PROPOSTAS

PROCEDIMENTO DA LEI 13 .303/2016 – PC GELIC 005/2019 . A 
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S .A . comunica aos inte-
ressados a decisão dos recursos interpostos e a Abertura das Propostas, 
cujo objeto é a Contratação de serviços de consultoria jurídica especia-
lizada . A Comissão julgadora manteve sua decisão quanto à habilitação 
e inabilitação de licitantes . A Ata de julgamento dos recursos em inteiro 
teor encontra-se disponível no site da empresa: www .mgipart .com .br . 
Data designada para abertura das propostas: 30/04/2019, às 10:00 (dez 
horas), na sede da MGI .

3 cm -26 1221327 - 1
ATA Nº 003/2019

DE REuNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA MGI – minas gerais participações s .a . CNPJ/MF 

nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927
1 .Data, Hora e Local da Reunião: Realizada aos 16 (dezesseis) dias 
do mês de abril de 2019, às 15:00 horas, na sede da MGI - Minas 
Gerais Participações S .A . (“Companhia”) na Cidade de Belo Hori-
zonte, Estado de Minas Gerais, na Cidade de Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 
4º andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Bairro 
Serra verde – Belo Horizonte MG – CEP 31630-901 . 2 .Convocação e 
Presenças: Dispensada a convocação, tendo em vista estar presente a 
totalidade do Conselho de Administração da Companhia . 3 .Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Dr . Luiz Cláudio Fernandes Lourenço 
Gomes e secretariados pelo Dr . Fabio Rodrigo Amaral de Assunção . 
4 .Ordem do Dia:(i)Exoneração de membros da Diretoria-Executiva e 
eleição de novos membros; 5 .Deliberações:5 .1 . Discutida a matéria 
elencada na ordem do dia, o Colegiado, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer restrições, deliberou: (a) exonerar os membros da Dire-
toria Executiva Paulo Roberto de Araújo, Walmir Pinheiro de Faria, 
Carina Paiva Moura e Lívia Silva Duarte, e (b) tendo em vista a indica-
ção do Acionista Controlador e considerando a manifestação do Comitê 
de Auditoria Estatutário – COAuD que, após analise do Formulário 
de Elegibilidade de Administradores e da documentação comprobatória 
que os acompanham, constatou que a indicada preenche todos os requi-
sitos e não incorre em nenhuma hipótese de vedação à elegibilidade de 
membro da Diretoria Executiva da Companhia, eleger a Senhora Nilma 
Alves dos Santos Gonçalves, brasileira, casada, CPF nº 001.383.996-97, 
RG nº MG 7.105.180, graduada em economia, residente à Rua Tapira, 
377, Renascença, Belo Horizonte – MG, CEP: 31130-550, para o cargo 
de Diretora Administrativo-Financeira e de Relações com Investido-
res, complementando o mandato em curso na Companhia vigente até 
a Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 2020 . 6 . Encerramento: 
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se 
lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os 
presentes assinada . Belo Horizonte, 16 de abril de 2019 . (assinaturas): 
Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Presidente; Fabio Rodrigo 
Amaral de Assunção, vice-Presidente; Blenda Rosa Pereira Couto, 
Conselheira; Leonora Maria Aparecida, Conselheira; Manoel Nazareno 
Procópio de Moura, Conselheiro; Andrea Riechert Senko, Conselheira; 
Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Conselheiro . JuCEMG (Registro 
Digital sob nº 7274834 em 23/04/2019) – Protocolo nº 191727130 em 
22/04/2019, Código de Segurança fsKr -Marinely de Paula Bomfim – 
Secretária Geral)

10 cm -25 1220309 - 1
DECISÃO DOS RECuRSOS E AvISO DE 

ABERTuRA DE PROPOSTAS

PROCEDIMENTO DA LEI 13 .303/2016 – PC GELIC 005/2019 . A 
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S .A . comunica aos inte-
ressados a decisão dos recursos interpostos e a Abertura das Propostas, 
cujo objeto é a Contratação de serviços de consultoria jurídica especia-
lizada . A Comissão julgadora manteve sua decisão quanto à habilitação 
e inabilitação de licitantes . A Ata de julgamento dos recursos em inteiro 
teor encontra-se disponível no site da empresa: www .mgipart .com .br . 
Data designada para abertura das propostas: 30/04/2019, às 10:00 (dez 
horas), na sede da MGI .

3 cm -26 1221318 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE
ExTRATO PARA PuBLICAÇÃO E REGISTRO DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 67,
Processo SEI Nº 2420.01.0000390/2019-17 entre o Instituto de Desen-
volvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE e o Muni-
cípio de SÃO FÉLIx DE MINAS . OBJETO: a conjugação de esforços 
mútuos para promover a distribuição de sementes aos agricultores fami-
liares em âmbito Municipal . Assinatura em 26/04/2019 . FuNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Art . 116 da Lei Federal nº 8 .666/93 .

2 cm -26 1221227 - 1
NOTIFICAÇÃO DE AuTO DE APuRAÇÃO 

DE DANO AO ERáRIO
A Diretoria Geral do IDENE notifica os autuados abaixo, por ser impos-
sível a notificação por via postal, hipótese de devolução pelo correio, da 
decisão administrativa que confirmou a penalidade no respectivo auto 
de infração . Os autuados deverão entrar em contato com a Diretoria de 
Planejamento, Gestão e Finanças para obtenção do Auto de Apuração de 
Dano ao Erário (AADE) para quitar o débito devidamente atualizado, 
no prazo de 10 (Dez) dias após ciência deste, sob pena de envio do 

Convênio à Tomada de Contas Especial, conforme preceitua o Decreto 
nº 46 .830/2015 . Autuados: SONIA MARIA DE MORAES SILvA 
- CPF 054.761.578-75 E ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO 
MuTuM, CÓRREGO CACHOEIRA - CNPJ Nº 01 .962 .382/0001-05 . 
Convênio nº Cv . 310/2010 – AADE nº 14/2018 .

NOTIFICAÇÃO DE AuTO DE APuRAÇÃO 
DE DANO AO ERáRIO

A Diretoria Geral do IDENE notifica os autuados abaixo, por ser impos-
sível a notificação por via postal, hipótese de devolução pelo correio, 
da decisão administrativa que confirmou a penalidade no respectivo 
auto de infração . Os autuados deverão entrar em contato com a Dire-
toria de Planejamento, Gestão e Finanças para obtenção do Auto de 
Apuração de Dano ao Erário (AADE) para quitar o débito devidamente 
atualizado, no prazo de 10 (Dez) dias após ciência deste, sob pena de 
envio do Convênio à Tomada de Contas Especial, conforme preceitua o 
Decreto nº 46 .830/2015 . Autuados: ANTÔNIO CARLOS BARRETO 
- CPF 564.449.746-15 e ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PAS-
SAGEM- CNPJ Nº 25.208.257/0001-64. Convênio nº CV. 1124/2007 
– AADE nº 15/2018 .

7 cm -26 1220887 - 1

FuNDAÇÃo JoÃo PiNHEiro - FJP
ExTRATO DE CONTRATO

Contratada: Griffe Pneus Auto Center Ltda – Epp. FJP/PJ 27/19 . 
Objeto: Renovar o contrato FJP/PJ-041/17 por 06 meses a partir do dia 
18 de abril de 2019, do Contrato de Prestação de Serviços, e suprimir o 
valor contratual em 50%. Ref: Inciso II, do art.57 c/c art. 65, alínea “b” 
e §2º, inciso II do art.65, ambos da LF 8.666/93; – NJ/PJ-073/19. Valor 
aditivo: R$ 17. 018,00 Vigência: 06 meses, a partir de 18/04/2019. DO: 
2061 04 122 701 2002 0001 3 3 90 39 18 0 10/60. Belo Horizonte, 17 
de abril de 2019 .

2 cm -26 1221198 - 1
ExTRATO DE CONTRATO

Contratada: Sompo Seguros S .A . FJP/PJ 25/19 . Objeto: renovação, por 
mais 12 meses a apartir do dia 15 de abril de 2019, o Contrato de Pres-
tação de Serviços FJP/PJ-026/15 . Ref: Inciso II, do art . do art . 65, LF 
8.666/93; – NJ/PJ-067/19. Valor aditivo: R$ 8.921,19 DO: 2061 04 122 
701 2002 0001 339039 10 1. Belo Horizonte 12 de abril de 2019.

2 cm -26 1221201 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

AvISO DE ABERTuRA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2012008 .1380/2018 . Objeto: Aquisição de Medi-
camentos Antimicrobianos para atendimento à saúde de beneficiários 
do Hospital Governador Israel Pinheiro do IPSEMG, mediante forne-
cimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses . Data da sessão 
pública: 14/05/2019, às 09h00m (nove horas), horário de Brasília - DF, 
no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . O cadastramento de pro-
postas inicia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal 
de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, 
na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão . O Edital 
poderá ser obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 26 de abril de 2019 . Marci Moratti Cardoso 
Anselmo – Gerente de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG .

3 cm -26 1220963 - 1
ExTRATOS DE CONTRATOS

Extrato: Contrato 9214904/19 . Contratado: Farmarin Ind . e Com . Ltda . 
Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares do tipo agulhas 
para fistula e cateter duplo-lumen – PE n°2010008.1274/18. Vigência: 
12 meses deste. Valor: R$5.760,00. Dot: 2011 10 302 71 4166 1 339010 
0 50 1 . Guilherme P . Senra Fonseca – DIPGF e Martin Ortiz de Z . 
Munoz – Contratado .

Extrato: Contrato 9214025/19 . Contratado: Bioline Fios Cirúrgicos 
Ltda . Objeto: Fornecimento de materiais médicos hospitalares do tipo 
fios de sutura de polidiaxonona – PE n°2012008.1426/18. Vigência: 12 
meses deste. Valor: R$49.864,80. Dot: 2011 10 302 71 4166 1 339030 
10 0 50 1 . Guilherme P . Senra Fonseca – DIPGF e José Alberto da Luz 
Mota – Contratado .

3 cm -26 1221197 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 084/2018
Objeto: Registro de Preço para Contratação de Serviços de Transportes . 
Ata nº 001 assinada com a empresa: Lógica Transportes Ltda . (CNPJ: 
18.428.790/0001-76), Lote 01, Valor Total R$ 896.518,20.

1 cm -26 1220924 - 1
TERMO DE RESCISÃO

Extrato do Termo de Rescisão do Contrato nº J .031 .0 .2015 . Partes: 
MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERvIÇOS S .A . e a 
MAPFRE VIDA S.A. CNPJ 54.484.753/0001-49. Objeto: Fica rescin-
dido unilateralmente o contrato nº J .031 .0 .2015 , a contar de 31/03/2019 . 
Assinatura: 17/04/2019. Adriana Freitas Mariano - Diretora de Recur-
sos Humanos e Rogério Pena Siqueira - Diretor Presidente .

PLANEJAMENTO Nº 013/2019
A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S/A, torna público o 
Planejamento de Compra de SACO PLáSTICO TRANSPARENTE E 
REFIL LIMPEZA ÚMIDA ABA NA COR AZuL, por meio de Registro 
de Preços . Os órgãos interessados deverão preencher o Termo de Ade-
são, que se encontra no site da MGS (www .mgs .srv .br) e estará dispo-
nível no período de 30/04/2019 a 03/05/2019 . O referido termo deverá 
ser encaminhado digitalizado para o e-mail registro .precos@mgs .srv .
br, até o dia 03/05/2019 às 16h30minh . Telefones de contato (31)3239-
8633/(31) 3239-8502 .

4 cm -26 1221169 - 1
ExTRATO DE CONvOCAÇÃODE DESLIGAMENTO

A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S/A, convoca 
a Sra . POLIANA ALvES DE ALMEIDA , portadora da CTPS nº 
01886368/00010- MG, a comparecer no prazo de 1 (um) dia útil a 
partir desta publicação, na sede da Empresa, localizada na Av .álvares 
Cabral, nº 200 – 2º andar, Centro – Belo Horizonte/MG paraterciência 
do motivo do seu desligamento .

Diretora de Recursos Humanos: Adriana Freitas Mariano
3 cm -26 1220985 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

HOMOLOGAÇÕES DE LICITAÇÃO
O BDMG torna público que sua Autoridade Competente, em 
26/04/2019, homologou a licitação BDMG-33/2018, processo de com-
pras nº 5201025 000001/2018 no Compras MG, cujo objeto foi adjudi-
cado à Ernst & Young Auditores Independentes S/S, pelo valor global 
de R$738.000,00.

O BDMG torna público que sua Autoridade Competente, em 
26/04/2019, homologou a licitação BDMG-06/2019, processo de com-
pras nº 5201023 000001/2019 no Compras MG, cujo objeto foi adju-
dicado à M .I . Montreal Informática S .A ., pelo valor global estimado 
de R$140 .843,00 .

3 cm -26 1221378 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTRATO DE TO/TA/TR
APQ-02428-16 ; Outros ;

1 cm -26 1221284 - 1
ExTRATO DO SEGuNDO TERMO ADITIvO AO CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 2.246/2017.
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMIG . Contratada: Pós Dados Comércio e Serviços de 
Assistência Técnica LTDA - EPP . Objeto: Supressão do quantitativo 
contratado, com redução proporcional do valor . Data de assinatura: 
26/04/19. Valor mensal estimado: R$ 3.737,56 (três mil setecentos e 
trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) . valor global referente ao 
período de vigência - 27/07/2018 a 26/07/2019: R$ 46.467,93 (quarenta 
e seis mil quatrocentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos) . 
Dotação Orçamentária: 2071.19.122.701.2002.0001.339039.19.0.10.1. 
Signatários: Thiago Bernardo Borges – Diretor de Planejamento, Ges-
tão e Finanças da FAPEMIG, Pedro Américo da Silva Filho - Represen-
tante legal da contratada .

3 cm -26 1221139 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

AvISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
A universidade Estadual de Montes Claros – uNIMONTES, através do 
Hospital universitário Clemente de Faria – HuCF, torna público que 
realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão sob o nº . 10/2019, 
unidade 2311076, processo 22/2019, do tipo Eletrônico, para a aquisi-
ção de materiais de consumo de laboratório de análises clínicas e pato-
logia . O referido certame será realizado por meio de sistema eletrônico, 
pelo site: www .compras .mg .gov .br e terá como referência, o horário de 
Brasília – DF . As propostas comerciais deverão ser encaminhadas até 
as 08h59min do dia 13/05/2019 pelo endereço eletrônico acima deter-
minado . A abertura da sessão pública do referido certame será no dia 
13/05/2019, às 09h . Os interessados poderão ter acesso ao respectivo 
edital e anexos pelo site: www .compras .mg .gov .br . Quaisquer outras 
informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo 
e-mail: pregao .hucf@unimontes .br .

4 cm -26 1221259 - 1
ExTRATO DO 4º TERMO ADITIvO DO 
CONTRATO Nº 9078320/2016 DE OBRA,

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-
MONTES e o(s) fornecedor(es) 20 .501 .854/0001-69 - ALCANCE 
ENGENHARIA E CONSTRuCAO LTDA, Processo nº 2311021 
000016/2016, Concorrência . Objeto: Conclusão de Construção da 
Obra de Escola Técnica de Educação Profissional, de estrutura padro-
nizada, com respectiva sede nos municípios mineiros de Grão Mogol, 

Espinosa, Janaúba, Joaíma, Monte Azul, Taiobeiras /MG - CONvÊ-
NIO 65 .8603/2009 - FNDE/MEC - SIAD 9001058 Prorrogação a 
partir de 17/04/2019 até 16/07/2019. Valor total: R$ 44.097.181,67. 
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311 .12 .363 .193 .4533 .0001 .449051 .
03 .1 .10 .3; 2311 .12 .363 .193 .4533 .0001 .449051 .03 .1 .24 .1; 2311 .12 .363
 .193 .4533 .0001 .449051 .03 .0 .24 .1; 2311 .12 .363 .193 .4533 .0001 .44905
1.03.0.10.3; 2311.12.364.037.4214.0001.449051.03.0.24.1; 2311.12.3
64.037.4214.0001.449051.03.0.10.1; 2311.12.363.193.4533.0001.449
051 .03 .1 .10 .1; 2311 .12 .363 .193 .4533 .0001 .449051 .03 .0 .10 .1 . Assina-
tura: 16/04/2019 . Signatários: pela contratada Bruno Macedo Lorenzet 
pela contratante Aloysio Afonso Rocha vieira .

4 cm -26 1221131 - 1

ExTRATO DO 1º TERMO ADITIvO, 
Processo nº 2310.01.0003508/2019-30 ,do Contrato nº 9197033/2018 
de Fornecimento firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por 
meio do(a) uNIMONTES e o(s) fornecedor(es) 65 .211 .229/0001-10 
- COMERCIAL BOA OPCAO LTDA - EPP, Processo nº 2311076 
000142/2018, Pregão eletrônico . Objeto: AQuISIÇÃO DE GÊNE-
ROS ALIMENTÍCIOS Acréscimo no percentual de 23,70%. Valor 
do acréscimo R$ 3.117,95. Valor total: R$ 16.271,75. Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 2311.12.302.200.4574.0001.339030.08.0.10.1. 
Assinatura: 24/04/2019 . Signatários: pela contratada Antônio M . das 
Graças Barroso pela contratante Priscilla Izabela Fonseca Barros de 
Menezes .

Extrato do 1º Termo Aditivo, Processo nº 2310 .01 .0003506/2019-84, 
do Contrato nº 9195690/2018 de Fornecimento, , firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) uNIMONTES e o(s) 
fornecedor(es) 71.033.518/0001-70 - LATICINIOS VIDA COMER-
CIO E INDUSTRIA EIRELI, Processo nº 2311076 000087/2018, Pre-
gão eletrônico . Objeto: AQuISIÇÃO DE LATICÍNIOS . Acréscimo no 
percentual de 25,00%. Valor do acréscimo R$ 26.750,00. Valor total: 
R$ 133.750,00. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2311.12.302.200.4
574.0001.339030.08.0.10.1. Assinatura: 27/03/2019. Signatários: pela 
contratada Marcos Alexandre Macedo Narciso pela contratante Pris-
cilla Izabela Fonseca Barros de Menezes .

5 cm -26 1221361 - 1

JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

EXTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO – SIAD N° 9055078
Processo SEI n° 2250 .01 .0000292/2019-31

I-Partes: Jucemg e Sompo Seguros S/A; II-Da Finalidade: Prorrogação 
do prazo de vigência; III-Da Fundamentação: Subcláusula 3 .2 do con-
trato original; IV-Da Prorrogação: 12 meses a contar de 27/04/2019; 
v-Do valor Contrato: total global anual estimado R$12 .699,90; vI-Da 
Dotação: 2251.23.122.701.2002.0001.3.3.90.39. 10.0.60.1; Firmado em 
26/04/2019 por Gustavo Henrique Campos dos Santos , pela Jucemg; e 
Sven Robert Will e Adailton Oliveira Dias, pela Sompo Seguros S/A .

2 cm -26 1221180 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
iNtEGrADo DE miNAS GErAiS - iNDi

ADITAMENTO CONTRATuAL
Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato GEJUR/CT/03/2018, fir-
mado em 24/04/2018, com INDExA G . - GESTÃO E GuARDA DE 
ARQuIvOS LTDA ., CNPJ: 08 .053 .132/0001-93 . Nº do instrumento: 
GEJUR/TA/08/2019. Data de assinatura: 17/04/2019. Objeto: prorro-
gar o prazo de vigência do contrato até 24/04/2020 e reajustar o valor 
do contrato em 3,89% segundo a variação do IPC-A/IBGE acumulado 
entre 03/2018 a 02/2019. Fundamento: art. 71, da Lei 13.303/2016 e 
cláusula 3ª do contrato . valor: R$9 .423,56 para doze meses . Cobertura 
Orçamentária: 2228 – Outros Serviços de Pessoas Jurídicas . Signatá-
rios: Thiago Coelho Toscano e Daniel Antônio Miranda de Mesquita 
(INDI) e vinicius Cardoso Mota Couto (Contratada) .

3 cm -26 1220936 - 1

comPANHiA DE GáS DE miNAS 
GErAiS - GASmiG

RESuLTADO DE JuLGAMENTO DE RECuRSO
Licitação Presencial Modo de Disputa Fechado FMP-0001/19 . Objeto: 
contratação de serviço de elaboração de estudos de traçados e proje-
tos de RDGN – Rede de Distribuição de Gás Natural – Lotes 01 e 02 . 
Recorrente: Lima & Torres Engenharia e Consultoria Ltda . Epp . Deci-
são: recurso julgado improcedente .
Ângela Maria valentino Campos - Gerente de Contratos e Licitações

3 cm -26 1221308 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201904262203560139.




