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AviSO DE LiCiTAÇÃO

PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL nº 05 .2018/0585 – PES .
Objeto: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e qualificação, 
com reposição de peças originais em cromatógrafo iônico. Dia da Lici-
tação: 05 de setembro de 2018 às 08:45 horas . Edital e demais informa-
ções disponíveis a partir do dia 23/08/2018 no site: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Compras/Licitações) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO PArA rEGiSTrO DE PrEÇOS SPAL nº 
05 .2018/0458 – PEM .
Objeto: Conjuntos MotoBomba . A COPASA MG informa que o Pregão 
Eletrônico, objeto acima mencionado, anteriormente adiado ‘Sine Die’, 
fica marcado para o dia para 05/09/2018 às 09:00 horas. Edital dis-
ponível em 23/08/2018 . Mais informações: www .copasa .com .br (link: 
Fornecedores/Pregão)

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL nº 05 .2018/0588 – PES . (PArA ME/
EPP COM OPÇÃO PArA AMPLA PArTiCiPAÇÃO) .
Objeto: Prestação de serviço, de Lavagem de uniformes . Dia da Licita-
ção: 05 de setembro de 2018 às 09:15 horas . Edital e demais informa-
ções disponíveis a partir do dia 23/08/2018 no site: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Compras/Licitações) .

AviSO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO PArA rEGiSTrO DE PrEÇOS SPAL nº 
05 .2018/3085 - PEM . (COTA rESErvADA PArA ME/EPP) .
Objeto: Tubos de PvC DEFOFO PB JEi . Dia da Licitação: 05 de 
setembro de 2018 às 14:15 horas . Edital e demais informações disponí-
veis a partir do dia 23/08/2018 no site: www .copasa .com .br (link: Lici-
tações e Compras/Licitações) .

JuLGAMENTO
licitação Nº CPLi .1120180139

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de melhorias e otimização do Sistema de Abastecimento de 
água de Planura / MG . vencedora: MJ . MiNAS CONSTruTOrA 
EirELi . valor: r$ 132 .080,58 .

rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2018/0298 – PEM

Objeto: Equipamentos para laboratório. Proposta vencedora: Cientec 
Equipamentos Científicos Ltda., no valor de R$ 3.900,00 para o lote 05 
itens encerrados: 01, 02, 03, 04 e 06, conforme consta dos autos .

rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO PArA rEGiSTrO DE PrEÇOS SPAL - nº 
05 .2018/3064 – PEM
Objeto: Conexões em PvC . Foram registrados os preços da empresa: 
Saneamento Brasil indústria e Comércio de Conexões Eireli . para o 
lote 01 no valor de r$ 1 .499 .396,44 e lote 02 no valor de r$ 75 .547,06, 
perfazendo o total de r$ 1 .574 .943,50, conforme consta do Anexo i 
disponível no site da COPASA MG www .copasa .com .br .

rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2018/0542 – PEM

Objeto: Arame Farpado . Proposta vencedora: Generoso Organizações 
Ltda ., para o item 01- Exclusivo ME/EPP, no valor de r$ 71 .490,00 . 
item 02 – Participação Ampla: Encerrado, conforme item 2 .7 do anexo 
A2 do Edital .

rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2018/0179 – PEM

Objeto: Autoclave Vertical. Proposta vencedora: Hexis Científica Ltda., 
no valor de r$ 28 .200,00 .

rESuLTADO DE LiCiTAÇÃO
PrEGÃO ELETrÔNiCO SPAL - nº 05 .2018/0300 – PEM

Objeto: Equipamento para Laboratório. Lotes 01,03 e 05 – Exclusivo 
ME/EPP: Encerrado, conforme item 8 .1 do Edital . Lote 04: Encerrado, 
conforme consta dos autos. Proposta vencedora: Hexis Científica Ltda, 
para os lotes 02 (r$ 3 .700,00) e 06 (r$ 55 .899,97) .

A DirETOriA

iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃO

Fundamentação Legal: Artigo 30, inciso i da Lei Federal 13 .303/16 . 
Processo: 0034040 . Objeto: Fornecimento de vale-transporte muni-
cipal, por emissão de passagem pela empresa para os empregados da 
COPASA de Cataguases . Prestador e valor: Transportes Coletivo Leo 
Ltda . r$19 .800,00 . Prazo de vigência: 020 Meses . reconhecimento do 
Ato: Flávio de Paula – Superintendência de Operação Caparaó, Zona da 
Mata e Vertentes. – Frederico L. Ferreira Delfino. – Diretoria de ope-
ração Sul. Ratificação do Ato: Sinara I. Meireles Chenna. – Diretora-
Presidente da COPASA .

35 cm -21 1136435 - 1

Secretaria de eStado de cultura

AviSO DE LiCiTAÇÃO

A Secretaria de Estado de Cultura de MG torna público que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico N .º 48/2018, processo de 
compras n .º 1271005-48/2018, cujo objeto é: Aquisição de instrumen-
tos musicais – fanfarras, conforme especificação técnica e condições 
comerciais, descritas e especificadas nos anexos do instrumento con-
vocatório. Abertura da sessão do Pregão: Dia 04/09/2018, às 10h30min 
de Brasília – DF no site www .compras .mg .gov .br Edital disponível no 
site http://www .compras .mg .gov .br informações: compras@cultura .
mg .gov .br . Belo Horizonte, 21/08/2018 – Angelo Oswaldo de Araújo 
Santos .

3 cm -21 1136304 - 1

inStituto de eStadual do 
patrimônio hiStórico e artíStico 

de minaS geraiS - iepha

ExTrATO DE TErMO ADiTivO

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 9074416/2016 . iEPHA/MG e PrO-
DEMGE . Objeto: prorrogação, reajuste e alteração do contrato . Prazo 
de vigência: 12 (doze) meses . valor: r$ 171 .513,84 (cento e setenta 
e um mil quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) . Data: 
17/08/2018 . Signatários: Michele Abreu Arroyo e Gustavo Daniel 
Prado .
3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9050141/2016 . iEPHA/MG e AGÊN-
CiA DE iNTEGrAÇÃO EMPrESA ESCOLA LTDA . Objeto: acrés-
cimo de 3 (três) estagiários no valor de r$ 29 .186,06 (vinte e nove mil 
cento e oitenta e seis reais e seis centavos) . Data: 20/08/2018 . Signatá-
rios: Michele Abreu Arroyo e Guilherme Almada de Morais .

3 cm -21 1136404 - 1

FrEi GASPAr :
requerente Imóvel área (ha) Confinante(s)

Serafim Rodrigues Ferreira Fazenda Conceição 11,9991 Sebastião Pereira Duarte, José Pereira Duarte, José Carlos da 
Silva e rui Soares Leal

O presente edital será afixado em locais públicos e os processos referenciados estarão disponíveis aos interessados, que terão o prazo de 20 dias, 
contados desta data, para se manifestarem a respeito .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018
Alexandre de Lima Chumbinho

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, em exercício
14 cm -21 1136383 - 1

Secretaria de eStado de deSenvolvimento agrário

EDiTAL DE viSTA
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, faz publicar 
o presente EDiTAL DE viSTA informando que se acha na sede desta Secretaria, o seguinte processo de regularização fundiária rural e comunica que 
ocorreu a medição do terreno devoluto abaixo relacionado no município de CONCEiÇÃO DO MATO DENTrO:

rEQuErENTE CPF iMÓvEL árEA (HA)

Laurita Alves vieira 073 .430 .896-50 Sítio Gonga 10,1139

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018
Alexandre de Lima Chumbinho

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, em exercício
4 cm -21 1136387 - 1

EDiTAL DE MEDiÇÃO

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, em cumpri-
mento ao art . 48 do Decreto 34 .801/1993, observadas as demais exigências legais, faz publicar o presente EDiTAL DE MEDiÇÃO informando que 
se acha na sede desta Secretaria, o seguinte processo de regularização fundiária rural e comunica a quem interessar a medição do respectivo terreno 
situado no município de SErrANÓPOLiS DE MiNAS:

requerente CPF Imóvel área (ha)

Danizete Aparecido Fernandes 004396266-17 Fazenda Sanharol 2,2792

O presente edital será afixado em locais públicos e o processo referenciado estará disponível aos interessados, que terão o prazo de 15 DIAS, conta-
dos desta data, para se manifestarem a respeito .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018
Alexandre de Lima Chumbinho

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, em exercício
6 cm -21 1136431 - 1

EDiTAL DE viSTA
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, faz publicar 
o presente EDiTAL DE viSTA informando que se acha na sede desta Secretaria, o seguinte processo de regularização fundiária rural e comunica que 
ocorreu a medição do terreno devoluto abaixo relacionado no município de:

POrTEiriNHA:

rEQuErENTE CPF iMÓvEL árEA (HA)

José Alves 748276266-34 Fazenda Córrego da Onça 94,4710

SETuBiNHA:

rEQuErENTE CPF iMÓvEL árEA (HA)

valdete Gonçalves de Abreu 03553877863 Córrego Soturno da Mata 13,0863

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018
Alexandre de Lima Chumbinho

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, em exercício
8 cm -21 1136429 - 1

EDiTAL DE viSTA

O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, em cum-
primento ao art . 52 do Decreto 34 .801/1993, observadas as demais exigências legais, faz publicar o presente EDiTAL DE viSTA informando que 
se acham na sede desta Secretaria, os seguintes processos de regularização fundiária rural e comunica que ocorreram as medições dos terrenos 
devolutos abaixo relacionados. Os confinantes listados são convidados a exibir provas de seu domínio ou posse e a oferecer embargo nos seguintes 
municípios:

BALDiM :
requerente Imóvel área (ha) Confinante(s)

Beatriz Andreia Diniz Bartoli e outros Sítio Alto da Porteira 6,4047 Tergilene Holding Patrimonial S/A e CiA de Fiação e Tecidos 
Cedro e Cachoeira S/A

Nilton vicente Santos Fazenda São vicente 3,2924 CiA de Fiação e Tecidos Cedro e Cachoeira S/A

CHAPADA DO NOrTE :
requerente Imóvel área (ha) Confinante(s)

Otacílio ramos da silva Córrego são João 0,0340 Joana rodrigues viana e vanderley Alves Miranda

EDiTAL DE MEDiÇÃO
O Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, com fulcro no 
art . 256-A da Lei Delegada nº 180/2011, no uso de suas atribuições, em 
cumprimento ao art . 48 do Decreto 34 .801/1993, observadas as demais 
exigências legais, faz publicar o presente EDiTAL DE MEDiÇÃO 
informando que se acha na sede desta Secretaria, o seguinte processo 
de regularização fundiária rural e comunica a quem interessar a medi-
ção do respectivo terreno situado no município de JANuáriA:

requerente CPF Imóvel área (ha)

Manoel Alves da Silva 668 .176 .926-87 Fazenda Campo 
Grande 34,0000

Geso Pedro ribeiro do 
Nascimento 610 .439 .076-53 Fazenda Pitanga 9,6000

O presente edital será afixado em locais públicos e o processo referen-
ciado estará disponível aos interessados, que terão o prazo de 15 DiAS, 
contados desta data, para se manifestarem a respeito .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018
Alexandre de Lima Chumbinho

Secretário de Estado de Desenvolvimento Agrário, em exercício
5 cm -21 1136385 - 1

Secretaria de eStado de eSporteS

ExTrATO DO CONTrATO

Extrato do Contrato nº 12/2018, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GErAiS por meio da SEESP e a empresa COMErCiAL ACArTE 
LTDA .EPP . Objeto: Aquisição de premiação e uniformes, para atender 
ao Programa Minas Esportiva – “Jogos do interior de Minas 2018” . 
vigência: 31/12/2018 . Assinatura: 21/08/2018 .
ricardo Alexandre Sapi de Paula
Secretário de Estado de Esportes em Exercício

2 cm -21 1136392 - 1
ExTrATO DO CONTrATO

Extrato do Contrato nº 13/2018, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GErAiS por meio da SEESP e a empresa Wr CALÇADOS EirELi - 
EPP . Objeto: Aquisição de premiação e uniformes, para atender ao Pro-
grama Minas Esportiva – “Jogos do interior de Minas 2018” . vigência: 
31/12/2018 . Assinatura: 21/08/2018 .
ricardo Alexandre Sapi de Paula
Secretário de Estado de Esportes em Exercício

2 cm -21 1136395 - 1

Secretaria de eStado de 
planejamento e geStão

ExTrATO DE ATA DE rEGiSTrO DE PrEÇOS
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL: Compra Central - Dietas, Fórmulas, 
Módulos e Suplementos - Ata de Registro De Preços - Planejamento e 
Pregão Eletrônico nº 102/2018 . Partes: SEPLAG e as Empresas:

i - 102 .2018 / BH FArMA COMÉrCiO LTDA
Lote valor (r$) Lote valor (r$) Lote valor (r$)
35 0,1218 - - - -
ii - 102 .2018 / BiOHOSP PrODuTOS HOSPiTALArES LTDA
8 0,3293 10 0,3171 69 0,0852

75 0,1237 78 0,5488 82 0,0404
iii - 102 .2018 / FrESENiuS KABi BrASiL LTDA

2 0,2470 40 0,0263 44 0,1000
45 0,0795 46 0,0351 52 0,0127
54 0,0127 56 0,0228 60 0,0448
62 0,0143 64 0,0405 65 0,0199
67 0,0217 72 0,0600 73 0,0480

v - 102 .2018 / PrODiET NuTriÇÃO CLiNiCA LTDA
1 0,0288 3 0,1550 34 0,0170

36 0,0284 43 0,1219 57 0,0296
83 0,0138 - - - -

vii - 102 .2018 / viAMED COMErCiAL LTDA
4 0,2561 5 0,1506 6 0,1707
9 3,5366 14 0,0788 16 0,0265

18 0,0338 19 0,0488 20 0,0921
21 0,1218 29 0,0409 49 0,0823

vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: Dagmar Maria 
Pereira Soares Dutra, pela SEPLAG; e Gilson de Souza rocha, Egi-
dio do Espirito Santo, Heloísa rossi Fagnoni, Cassiane Zablonsky de 
ramos e Marcelo de Sousa rios, pelas empresas .

8 cm -21 1136423 - 1

companhia de tecnologia da informação 
do eStado de minaS geraiS - prodemge

HOMOLOGAÇÃO – PE 041/2018
Homologo o processo Pregão Eletrônico 041/2018, registro de Preços 
para fornecimento de papéis diversos e papelão, conforme Ata de rea-
lização do dia 20 de julho de 2018, e declaro:
vencedora do certame, para os lotes 1 a 5, a empresa CLEAr iNDÚS-
TriA DE PAPÉiS LTDA, CNPJ 03 .790 .761/0001-82, no valor total de 
r$ 5 .905 .000,00 (cinco milhões, novecentos e cinco mil reais);
vencedora do certame, para o lote 6, a empresa rAFTECO COMÉr-
CiO DE MATEriAL DE iNFOrMáTiCA EirELi-ME, CNPJ 
07 .214 .878/0001-79, no valor de r$ 1 .050 .000,00 (um milhão e cin-
quenta mil reais) .
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018 . Gustavo Daniel Prado – Diretor 
- Diretoria de Negócios. Gilberto Rosário de Lacerda – Diretor - Dire-
toria de Gestão Empresarial . Paulo de Moura ramos - Diretor Presi-
dente – Presidência .

4 cm -21 1136081 - 1

ExTrATO DO CONTrATO
nº MS-129/18 firmado em 16/08/2018 entre a SQL e a PRODEMGE. 
Objeto: Contratação dos serviços de suporte técnico e atualização de 
versões para 4 (quatro) licenças da solução SAP Business inteligence- 
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 031/2018 valor total: r$ 
800 .000,00 . vigência: 24 meses .
EXTRATO DO TERMO ADITIVO nº PS-824/17-02 firmado em 
23/07/2018 entre a MGS e a PrODEMGE . Objeto: A atualização dos 
preços e o acréscimo de aproximadamente 14,79% (quatorze inteiros e 
setenta e nove centésimos por cento) .
EXTRATO DO TERMO ADITIVO nº PS-826/17-03 firmado em 
23/07/2018 entre a MGS e a PrODEMGE . Objeto: A atualização dos 
preços e o acréscimo de aproximadamente 1,31% (um inteiros e trinta 
e um centésimos por cento) .

EXTRATO DO CONTRATO nº PS-872/18 firmado em 20/08/2018 
entre a TOTvS e a PrODEMGE . Objeto: Contratação de 500 (qui-
nhentas) horas de consultoria técnica para implantação e/ou adequa-
ção dos processos internos do Sistema de Gestão da (ErP) Corpore 
rM- Modalidade de licitação: inexigibilidade 009/2018 valor total: r$ 
102 .500,00 . vigência: 12 meses .
EXTRATO DO CONTRATO nº ME-230/18 firmado em 20/08/2018 
entre a COMMANDO SEGurANÇA e a PrODEMGE . Objeto: 
Prestação de serviços especializados de monitoramento, manutenção 
preventiva e corretiva do Sistema de Segurança Eletrônica instalado 
nos imóveis e instalações da PRODEMGE- Modalidade de licitação: 
Pregão Eletrônico 021/2018 valor total: r$ 27 .700,00 . vigência: 60 
meses .
EXTRATO DO CONTRATO nº PS-879/18 firmado em 20/08/2018 
entre a EMivE e a PrODEMGE . Objeto: Contratação de uma Solução 
de Circuito Fechado de Tv (CFTv) para o monitoramento por ima-
gens da unidade rua da Bahia e para possibilitar o gerenciamento, o 
monitoramento, a gravação e o tratamento de imagens - Modalidade 
de licitação: Pregão Eletrônico 004/2018 valor total: r$ 199 .600,00 . 
vigência: 36 meses .

8 cm -21 1136310 - 1

HOMOLOGAÇÃO – PE 044/2018
Homologo o Pregão Eletrônico nº 044/2018, processo nº 5141001-
175/2018, referente a Contratação de serviços de suporte técnico 
e manutenção para produtos Cisco, pelo prazo de 24 (vinte e qua-
tro) meses, conforme Ata de Pregão do dia 08 de agosto de 2018, e 
declaro:
vencedora do certame, para o lote único, a empresa CiMCOrP 
COMÉrCiO E SErviÇOS DE TECNOLOGiA DE iNFOrMáTiCA 
LTDA, CNPJ 04 .352 .711/0001-86, no valor de r$ 288 .999,84 (duzen-
tos e oitenta e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e 
quatro centavos) .
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2018 . Pedro Ernesto Diniz – Diretor 
- Diretoria de infraestrutura e Produção . Gilberto rosário de Lacerda 
– Diretor - Diretoria de Gestão Empresarial . Paulo de Moura ramos – 
Diretor-Presidente - Presidência

4 cm -21 1136088 - 1

rATiFiCAÇÃO – iNExiGiBiLiDADE DE LiCiTAÇÃO 015/2018
Nos termos do artigo 26 e seus incisos, da Lei Federal nº 8 .666/1993, 
ratificamos a Inexigibilidade de Licitação nº 015/2018, com amparo 
nas disposições contidas no inciso ii do artigo 25 da mesma lei, com 
vistas à contratação da empresa Certisign Certificadora Digital S.A., 
CNPJ 01.554.285/0001-75, para contratação de serviços de certificação 
digital, para ser a Autoridade Certificadora (AC) de 1º Nível, vinculada 
à infraestrutura de Chaves Públicas (iCP-Brasil), e atuar como Presta-
dora de Serviço de Suporte (PSS) para manutenção dos serviços da AC 
2º Nível e Autoridade registradora (Ar) da Prodemge, pelo prazo de 
12 meses, no valor total de r$ 2 .400 .000,00 (Dois milhões e quatrocen-
tos mil reais) . Belo Horizonte, 17 de agosto de 2018 . Gustavo Daniel 
Prado – Diretor - Diretoria de Negócios. Paulo de Moura Ramos - Dire-
tor-Presidente - Presidência .

3 cm -21 1136101 - 1

fundação joão pinheiro - fjp

ExTrATO DE CONTrATO
Contratada: Método Telecomunicações e Comércio FJP/PJ 89/18 . 
Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e 
atualizações de software em centrais telefônicas e software de tarifação, 
com troca e fornecimento de peças, instalação e manutenção da solução 
de voz sobre iP . ref: Art . 24 da LF 8 .666/93, Of . Seplag 289/2018, e 
NJ/PJ-229/2018 . vigência: 12 meses . valor: r$ 20 .346,00 . DO: 2061 4 
122 701 2002 1 33 90 39 21 0 60/10 - 1 . Belo Horizonte, 21 de agosto 
de 2018 .

2 cm -21 1136364 - 1

AviSO DE LiCiTAÇÃO
- A Fundação João Pinheiro torna público que realizará licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico, dia 04/09/2018 às 09h00 – Pregão nº 
29/2018 – Aquisição de utensílios de copa, refeitório e cozinha. O edital 
estará à disposição dos interessados, a partir desta publicação das 9h às 
17h na Alameda dos Oitis, nº 190 Bairro São Luiz | Pampulha/BH-MG, 
ou pela internet no site www .compras .mg .gov .br . informações pelo 
telefone: (31) 3448-9639 ou pelo e-mail: compras@fjp .mg .gov .br, 22 
de agosto de 2018 . roberto do Nascimento rodrigues – Presidente .

2 cm -21 1136280 - 1

AviSO DE LiCiTAÇÃO - 
A Fundação João Pinheiro torna público que realizará licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico, dia 03/09/2018 às 09h00 – Pregão nº 
36/2018 – Aquisição de materiais de limpeza . O edital estará à dispo-
sição dos interessados, a partir desta publicação das 9h às 17h na Ala-
meda dos Oitis, nº 190 Bairro São Luiz | Pampulha/BH-MG, ou pela 
internet no site www .compras .mg .gov .br . informações pelo telefone: 
(31) 3448-9529 ou pelo e-mail: compras@fjp .mg .gov .br, 22 de agosto 
de 2018 . roberto do Nascimento rodrigues – Presidente .

2 cm -21 1136278 - 1

inStituto de previdência doS ServidoreS 
do eStado de minaS geraiS - ipSemg

ExTrATO DE TErMO ADiTivO DE CONTrATO
Extrato: 1° Termo Aditivo do Contrato 9149773/17 . Contratada: Bio-
hosp Produtos Hospitalares Ltda . Objeto: Prorrogação e Supressão . 
vigência: 02/09/18 a 01/09/19 . valor: r$ 1 .115,10 . Base Legal: Art . 
57, inc . i e § 2° c/c art . 65, inc . i alínea b, § 1° da Lei 8 .666/93 . João 
Baptista S . Neto – Diretor e Giovani Agnus de Carvalho – Contratada .

2 cm -21 1136182 - 1

AviSO DE ABErTurA DE LiCiTAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 2012008 .536/2018 . Objeto: Aquisição de materiais 
médico-hospitalares do tipo placa para cirurgias de fratura do quadril 
e outros, em regime de consignação, com pacto de adjeto de comodato 
dos instrumentais, para assistência à saúde de beneficiários do IPSEMG 
internados no Hospital Governador israel Pinheiro/HGiP, mediante for-
necimento parcelado, pelo período de 12(doze) meses . Data da sessão 
pública: 04/09/2018, 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, 21 de agosto de 2018 . Luiz Carlos Pereira – 
Gerência de Compras e Gestão de Contratos do iPSEMG .
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