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AGêNciA DE DESENvoLvimENto 

DA rEGiÃo mEtroPoLitANA 
Do vALE Do AÇo - ArmvA

JuSTIFICATIvA DE QuEBrA DE CroNoLoGIA
uNIDADE orÇAMENTárIA- 2461
FONTE/PROCEDÊNCIA (FP) 10.1

Atendendo as exigências do artigo 5º da Lei 8.666/93, justificamos a 
quebra de cronologia dos pagamentos referentes os credores abaixo 
relacionados:
- Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, 
competência 04/2020, nota fiscal nº2020/10699, valor R$1.146,00, ven-
cimento 25/05/2020, competência 04/2020, nota fiscal nº 2020/10700, 
valor R$69,00, vencimento 20/05/2020.
- Telemar Norte S/A, competência 12/2019, fatura nº1700438804914, 
valor R$699,93, vencimento 10/02/2020. (Telefonia fixa).
Justificativa: A presente quebra de cronologia justifica-se pelo caráter 
imprescindível de prestação dos serviços elencados a fim de se preser-
var a continuidade do serviço público e o normal funcionamento das 
atividades do órgão .
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BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

AvISo DE LICITAÇÃo
o BDMG torna público que realizará, no dia 05 de junho de 2020, às 
09h30, pregão eletrônico edital BDMG-07/2020, processo de compras 
nº 5201018 000003/2020 no portal Compras MG, objetivando a contra-
tação de empresa especializada para implantação de Solução de infor-
mática para a operação, gerenciamento, auditoria e monitoramento dos 
fluxos de informação do Cadastro Positivo, incluindo licenciamento 
de uso do software, infraestrutura de processamento, comunicação e 
conectividade com a CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos), aten-
dendo aos padrões estabelecidos pela Febraban (Federação Brasileira 
de Bancos) e CIP para o Serviço de Transporte de Dados – STD, em 
conjunto com os serviços de treinamento, atualização e suporte na 
Solução, em conformidade com as especificações contidas no edital. A 
sessão pública será realizada em ambiente virtual, na internet, no Portal 
de Compras MG, pelo endereço eletrônico www .compras .mg .gov .br  . 
Cópia do edital poderá ser obtida gratuitamente nos endereços https://
www.bdmg.mg.gov.br/editais-licitacoes/ ou http://www.compras.
mg .gov .br . Informações: pregao@bdmg .mg .gov .br .

DISPENSA DE LICITAÇÃo
Contratante: BANCo DE DESENvoLvIMENTo DE MINAS 
GERAIS S.A – BDMG. Contrato: 5059/2020. Objeto: Prestação de 
serviços de assessoria e treinamento para aperfeiçoamento do pro-
cesso de gerenciamento e avaliação de riscos operacionais do BDMG . 
Contratada: CroSSovEr GESTAo EMPrESArIAL LTDA . CNPJ: 
10.498.844/0001-68. Valor: R$47.200,00. Dotação Orçamentária: 
8173600008 - TREINAMENTO/In Company. Prazo: a partir da assi-
natura, até 30/11/2020. Data de assinatura: 22/05/2020. Fundamento 
legal: Artigo 29, II da Lei Federal nº 13.303/2016. Aprovação em 
20/05/2020.

ADITIvoS A CoNTrAToS
1º Aditivo ao CT 5025/2020. Contratada: CAMILE SOUZA COSTA 
02187979075. Objeto: I. Prorrogar a vigência do contrato por mais 15 
meses, a partir de 30/05/2020; II. Alterar o formato do evento patroci-
nado para virtual, em ambiente on line; III . Alterar as datas do evento 
patrocinado para os dias 30 e 31 de maio de 2020; Iv . registrar que o 
repasse do valor patrocinado, não será condicionado à comprovação da 
contrapartida de disponibilização de vaga para representante do BDMG 
compor a delegação da INC; v . Adequar as contrapartidas do patrocí-
nio para o evento realizado em ambiente on-line . Data de assinatura: 
22/05/2020.

3º Aditivo ao CT 3868/2017. Contratada: TTY2000 TECNOLOGIA 
E SISTEMAS LTDA. Objeto: I. Prorrogar a vigência do contrato por 
mais 12 meses, a partir de 12/06/2020; II. Reajustar os valores contra-
tuais em 6,68% conforme variação do IGP-M acumulado nos últimos 
12 meses; III . Estimar o valor do contrato para o período prorrogado 
em r$1 .174 .594,81 e o valor global em r$4 .279 .629,81 . Data de assi-
natura: 22/05/2020.

3º Aditivo ao CT 3872/2017. Contratada: AX4B SISTEMAS DE 
INFORMÁTICA LTDA. Objeto: I. Prorrogar a vigência do contrato 
por mais 12 meses, a partir de 12/06/2020; II. Reajustar os valores con-
tratuais em 6,68% conforme variação do IGP-M acumulado nos últi-
mos 12 meses; III . Estimar o valor do contrato para o período prorro-
gado em r$632 .127,01 e o valor global em r$2 .303 .157,01 . Data de 
assinatura: 22/05/2020.
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE MINAS GErAIS
JuLGAMENTo DE PETIÇÃo

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2019/0478 – PEM
objeto: Conjunto Motobomba
o Diretor Presidente conheceu o teor da Petição da empresa BH2o 
Bombas e Serviços Comércio e representações Ltda . e decidiu
1) negar provimento à Petição impetrada pela empresa BH2o BoM-
BAS E SErvIÇoS CoMÉrCIo E rEPrESENTAÇÕES LTDA ., 
mantendo a adjudicação do objeto desse pregão à empresa a ANA 
PAuLA AMANTÉA MorEIrA, bem como a sua homologação .
2) determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são para que a mesma produza seus efeitos jurídicos e legais .

Belo Horizonte, 22 de Maio de 2020
Carlos Eduardo Tavares de Castro

Diretor Presidente

JuLGAMENTo DE rECurSo
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2020/0017– PEM
objeto: Conjunto Motobomba .
o Diretor Presidente conheceu o teor do recurso interposto pela 
empresa Ana Paula Amantéia Moreira e decidiu:
1 . dar provimento ao recurso interposto pela empresa Ana Paula Aman-
téia Moreira;
2. adjudicar o objeto do Item 01- Exclusivo ME/EPP para a empresa 
Ana Paula Amantéia Moreira, no valor de r$ 67 .000,00;
3 . encerrar automaticamente o Item 02- Participação Ampla, conforme 
item 2.7 do Anexo A1 do Edital;
4 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos .

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020 .
Carlos Eduardo Tavares de Castro

Diretor Presidente

JuLGAMENTo
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200020

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços da primeira etapa da Ampliação e Melhoria do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de São João Nepomuceno / MG.
A proposta comercial da empresa CoNSIrEL CoNSTruTorA SIL-
VEIRA E RESENDE LTDA foi desclassificada, detalhamento nos 
autos e no site da CoPASA MG .
vencedora: ALuGANE CoNSTruÇÕES E SErvIÇoS LTDA .
Valor: R$ 3.012.393,04. - Data: 22/05/2020

rESuLTADo DE LICITAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2020/0112 – PEM
objeto: Conjunto motobomba .
resultado: Encerrado . Não houve empresas interessadas em participar, 
conforme consta dos autos .

CoMuNICADo DE JuLGAMENTo DE ProPoSTA TÉCNICA E 
CoNTINuIDADE DA LICITAÇÃo
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200003

objeto: prestação de serviços de assessoramento técnico especializado 
em assuntos regulatórios para a CoPASA MG e suas Subsidiárias
Após análise das propostas técnicas a Comissão concluiu pela seguinte 
pontuação: SIGLASuL CoNSuLTorIA EMPrESArIAL LTDA 
99,00 pontos, QuANTuM Do BrASIL LTDA 96,50 pontos, CoN-
SÓrCIo AEA rEINFrA 86,50 pontos, LMDM CoNSuLTorIA 
EMPrESArIAL LTDA 73,33 pontos e CoNSÓrCIo INECoN 
PEZCo 71,60 pontos . registra-se a solicitação da área técnica, quanto 
a Proposta da empresa LMDM CoNSuLTorIA EMPrESArIAL 
LTDA, qual seja, apresentação dos documentos pessoais dos profissio-
nais indicados pela empresa, com o fito de comprovar as declarações 
emitidas em atestados acostados por aquela empresa, que deverá ocor-
rer na Sessão de continuidade marcada para 15 .05 .20 às 08:30 horas . 
Detalhamento nos autos e no site da COPASA MG. Data: 06/05/2020

AvISoS DE LICITAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2020/0147 - PEM (PARA ME/
EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArTICIPAÇÃo) .
objeto: Misturador de lodo submersível e compacto .
Dia da Licitação: 08 de junho de 2020 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 26/05/2020 no site: www.
copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2020/0142 - 
PEM (COTA RESERVADA PARA ME/EPP).

objeto: Equipamentos de proteção individual (EPI’s) .
Dia da Licitação: 08 de junho de 2020 às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 26/05/2020 no site: www.
copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL nº 05.2020/0143 - 
PEM (COTA RESERVADA PARA ME/EPP).

objeto: Luva vaqueta com reforço .
Dia da Licitação: 08 de junho de 2020 às 14:30 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 26/05/2020 no site: www.
copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/Licitação).

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200031
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sede 
do Município de Santana do Paraíso / MG.
Dia: 18/06/2020 ÀS 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo 
- Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratui-
tamente, através de download no endereço: www .copasa .com .br (link: 
licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação), a 
partir do dia 25/05/2020.

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200032
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitá-
rio na Sede do Município de Visconde do Rio Branco / MG.
Dia: 18/06/2020 às 14:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - Térreo - 
Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG.
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratui-
tamente, através de download no endereço: www .copasa .com .br (link: 
licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação), a 
partir do dia 25/05/2020.

A DIrETorIA
25 cm -22 1357728 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
iNtEGrADo DE miNAS GErAiS - iNDi

TErMo DE DISTrATo
Instrumento: Termo de Distrato nº 1/2020. Objeto:Distrato do contrato 
de licenciamento da plataforma DataViva, a partir de 21/05/2020.A ges-
tão, manutenção, desenvolvimento, exploração e comercialização de 
produtos advindos do conhecimento referente à plataforma Dataviva e 
uso da marca são devolvidos, neste ato, àlicenciante .LICENCIANTE: 
FuNDAÇÃo DE AMPAro À PESQuISA Do ESTADo DE MINAS 
GERAIS - FAPEMIG, CNPJ: 21.949.888/0001-83. LICENCIADO: 
INDI.Fundamento:inciso IIdo art. 79da Lei nº 8.666/93,§ 1ºdo art. 105 
do Decreto Estadual nº 47.442/18; ecláusula 6.1, II do instrumentocon-
tratual. Assinatura: 21/05/2020. Signatários: Thiago Coelho Toscano 
e Daniel Antônio Miranda de Mesquita (INDI); Paulo Sérgio Lacerda 
Beirao e Thiago Bernardo Borges (FAPEMIG) . 
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL
DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 

DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS
NOTIFICAÇÃO 157/2020 – CONVÊNIO 0292/2013 

-PrEFEITurA MuNICIPAL DE vErMELHo Novo, MG .
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0292/2013, firmado entre a Prefeitura Munici-
pal de Vermelho Novo, MG, inscrita sob CNPJ 01.620.744/0001-71, 
foram aprovadas com ressalvas em 14 de abril de 2020, nos termos da 
legislação vigente .

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS

NOTIFICAÇÃO 158/2020 – CONVÊNIO 0262/2012 
-PrEFEITurA MuNICIPAL DE ArAÇuAI, MG .

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0262/2012, firmado entre a Prefeitura Muni-
cipal de Araçuai, MG, inscrita sob CNPJ 17.963.083/0001-17, foram 
aprovadas com ressalvas em 08 de abril de 2020, nos termos da legis-
lação vigente .

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS

NOTIFICAÇÃO 159/2020 – CONVÊNIO 0132/2012 
-PrEFEITurA MuNICIPAL DE vArGEM BoNITA, MG .

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0132/2012, firmado entre a Prefeitura Muni-
cipal de Vargem Bonita, MG, inscrita sob CNPJ16.788.309/0001-28, 
foram aprovadas com ressalvas em 08 de abril de 2020, nos termos da 
legislação vigente .

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS

NOTIFICAÇÃO 160/2020 – CONVÊNIO 1331/2011 
-PrEFEITurA MuNICIPAL DE CáSSIA, MG .

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0132/2012, firmado entre a Prefeitura Municipal 
de Cássia, MG, inscrita sob CNPJ17.894.049/0001-38, foram aprova-
das com ressalvas em 14 de abril de 2020, nos termos da legislação 
vigente .

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS

NOTIFICAÇÃO 161/2020 – CONVÊNIO 0149/2012 
-PrEFEITurA MuNICIPAL DE MuZAMBINHo, MG .

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0149/2012, firmado entre a Prefeitura Muni-
cipal de Muzambinho, MG, inscrita sob CNPJ18.668.624/0001-47, 
foram aprovadas com ressalvas em 14 de abril de 2020, nos termos da 
legislação vigente .

Belo Horizonte, 22 de maio de 2020 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

AvISo DE EDITAL
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – uTrA-
MIG, por intermédio da Coordenação-Geral da Bolsa-Formação/Dire-
toria de Qualificação e Extensão – DQE, torna pública, para ciência 
dos interessados, que se encontram abertas, no período compreendido 
entre os dias 25 de maio a 29 de maio de 2020, as inscrições ao EDI-
TAL PRONATEC/FIC EAD DISCENTE nº 09/2020 DE SELEÇÃO 
DE ESTuDANTES PArA MATrÍCuLA E INGrESSo NoS Cur-
SoS TÉCNICoS DA uTrAMG para atender a necessidade de seleção 
de estudantes para cursos de qualificação profissional EAD, conforme 
disposto na Lei nº 12 .513, de 26 de outubro de 2011, em conformidade 
com a Resolução CD/FNDE nº 4, de 16 de março de 2012, a Resolução 
SEDESE nº 40, de 30 de outubro de 2017, da Lei Federal nº 8 .212, de 
24 de julho de 1991, do Decreto Federal nº 9580 de 22 de novembro 
de 2018, da Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, e com 
o Manual de Gestão rede e-tec Brasil e Profuncionário, de 05 de maio 
de 2016. O inteiro teor do Edital nº 09/2020 e seus anexos estarão dis-
poníveis no endereço eletrônico da uTrAMIG:www .utramig .mg .gov .
br, na aba Editais, EDITAL nº 09/2020 PRONATEC, a contar de 23 
de maio de 2020 .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
rESuMo Do III TErMo ADITIvo Ao 

CoNTrATo Nº 1900010760
Processo de Compras: nº: 1191001 000008/2018

Contrato Portal de Compras nº: 9179600
Processo SEI nº: 1910.01.0000104/2018-40

Partes: EMG/SEF e AeC Centro de Contatos S/A. Objeto: I - A prorro-
gação da vigência contratual por um período de 12 meses, com início 
em 14/07/2020 e término em 13/07/2021. II - A alteração da “Cláusula 
Segunda - Do Preço”do instrumento principal, tendo em vista a supres-
são de 25,03% no valor total anual do Contrato . valor total anual do 
Contrato: r$ 732 .411,96 .

Leônidas Marcos Torres Marques, Superintendente de 
Arrecadação e Informações Fiscais - SAIF/SEF – 22/05/2020.

rESuMo Do I TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo Nº 1900010878
Processo de Compras: nº: 1191001 0000032/2019

Contrato Portal de Compras nº: 9221418
Processo SEI nº: 1190.01.0005121/2019-89

Partes: EMG/SEF e MS Serviços de Manutenção Ltda. Objeto: A 
supressão de 25% do valor total da contratação, com a consequente 
alteração do item 1 .3 da “Cláusula Primeira - objeto” e item 4 .1 da 
“Cláusula Quarta - Preço” do Contrato . o valor total da contratação 
é de r$26 .084,99 .
Blenda rosa Pereira Couto, Superintendente de Planejamento, Gestão 
e Finanças - SPGF/SEF – 22/05/2020. 
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DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE 

PREÇOS / PLANEJAMENTO: 080/2020 
PROCESSO SEI: 2300.01.0030516/2020-22- HOMOLOGAÇÃO - O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e baseado nas 
informações do processo em epígrafe, HoMoLoGA os procedimentos 
relativos ao Pregão Eletrônico/Planejamento 080/2020 com o registro 
dos preços para as empresas:
LoTE 01 – EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo DE ruPTurA 
LENTA rr-2C-E
Empresa com preço registrado:
1 .º - Distribuidora Brasileira de Asfalto ltda - DISBrAL, CNPJ 
26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 
2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais) e valor unitário/tone-
lada CoM ICMS de r$ 2 .556,45 (dois mil, quinhentos e cinquenta e 
seis reais e quarenta e cinco centavos);
LoTE 02 – EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo ruPTurA 
LENTA rL-1C
Empresa com preço registrado:
1º - Emam Emulsões e Transportes ltda, CNPJ 04.420.916/0006-66, 
no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 2.012,00 (dois mil e doze 
reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 2.082,42 (dois mil, 
oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos);
2º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitá-
rio/tonelada SEM ICMS de R$ 2.012,00 (dois mil e doze reais) e valor 
unitário/tonelada COM ICMS de R$ 2.082,42 (dois mil, oitenta e dois 
reais e quarenta e dois centavos);
3º - Distribuidora Brasileira de Asfaltos ltda - Disbral, CNPJ 
26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 
2.012,00 (dois mil e doze reais) e valor unitário/tonelada COM 
ICMS de r$ 2 .082,42 (dois mil, oitenta e dois reais e quarenta e dois 
centavos) .
LoTE 03 - EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo ruPTurA 
CoNTroLADA rC-1C-E
Empresa com preço registrado:
1 .º - Distribuidora Brasileira de Asfaltos ltda - Disbral, CNPJ 
26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 
2.698,00 (dois mil, seiscentos e noventa e oito reais) e valor unitário/
tonelada CoM ICMS de r$ 2 .792,43 (dois mil, setecentos e noventa e 
dois reais e quarenta e três centavos);
2º - Emam Emulsões e Transportes ltda, CNPJ 04.420.916/0006-66, 
no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 2.698,00 (dois mil, seis-
centos e noventa e oito reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de 
r$ 2 .792,43 (dois mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e 
três centavos).
LoTE 04 - EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo; ruPTurA 
ráPIDA rr-2C
Empresa com preço registrado:
1º - Distribuidora Brasileira de Asfaltos ltda - Disbral, CNPJ 
26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 
2.135,00 (dois mil, cento e trinta e cinco reais) e valor unitário/tonelada 
CoM ICMS de r$ 2 .209,72 (dois mil, duzentos e nove reais setenta e 
dois centavos);
2 º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitá-
rio/tonelada SEM ICMS de R$ 2.135,00 (dois mil, cento e trinta e cinco 
reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 2.209,72 (dois mil, 
duzentos e nove reais setenta e dois centavos);
3º - Emam Emulsões e Transportes ltda, CNPJ 04.420.916/0006-66, 
no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 2.135,00 (dois mil, cento 
e trinta e cinco reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 
2 .209,72 (dois mil, duzentos e nove reais setenta e dois centavos) .
LoTE 05 - EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo ruPTurA 
ráPIDA rr-1C

1º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitário/
tonelada SEM ICMS de r$ 1 .978,00 (um mil, novecentos e setenta e 
oito reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 2.047,23 (dois 
mil, quarenta e sete reais e vinte e três centavos);
2º - Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, CNPJ 02.351.006/0006-43, 
no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 1.978,00 (um mil, nove-
centos e setenta e oito reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de 
R$ 2.047,23 (dois mil, quarenta e sete reais e vinte e três centavos);
3º - Emam Emulsões e Transportes ltda, CNPJ 04.420.916/0006-66, no 
valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 1.978,00 (um mil, novecen-
tos e setenta e oito reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 
2.047,23 (dois mil, quarenta e sete reais e vinte e três centavos);
4º - Distribuidora Brasileira de Asfaltos ltda - Disbral, CNPJ 
26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 
1.978,00 (um mil, novecentos e setenta e oito reais) e valor unitário/
tonelada CoM ICMS de r$ 2 .047,23 (dois mil, quarenta e sete reais e 
vinte e três centavos).
LoTE 06 - EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo ruPTurA 
LENTA MoDIFICADA rL-1C-E
Empresas com preço registrado:
1º - Emam Emulsões e Transportes ltda, CNPJ 04.420.916/0006-66, no 
valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos 
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) e valor unitário/tonelada 
CoM ICMS de r$ 2 .445,18 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais e dezoito centavos);
2º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor uni-
tário/tonelada SEM ICMS de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e ses-
senta e dois reais e cinquenta centavos) e valor unitário/tonelada COM 
ICMS de r$ 2 .445,18 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais 
e dezoito centavos) .
LoTE 07 - EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo PArA IMPrI-
MAÇÃo EAI
Empresa com preço registrado:
1º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitário/
tonelada SEM ICMS de r$ 1 .972,00 (um mil, novecentos e setenta e 
dois reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 2.041,02 (dois 
mil, quarenta e um reais e dois centavos);
2º - Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, CNPJ 02.351.006/0006-43, 
no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 1.972,00 (um mil, nove-
centos e setenta e dois reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de 
r$ 2 .041,02 (dois mil, quarenta e um reais e dois centavos) .
LOTE 08 – ASFALTO CIMENTO DE PETRÓLEO CAP 50/70
Empresa com preço registrado:
1º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitá-
rio/tonelada SEM ICMS de R$ 2.821,49 (dois mil, oitocentos e vinte 
e um reais e quarenta e nove centavos) e valor unitário/tonelada COM 
ICMS de r$ 2 .920,24 (dois mil, novecentos e vinte reais e vinte e qua-
tro centavos) .
LoTE 09 – ASFALTo CIMENTo DE PETrÓLEo MoDIFICADo 
AB-8
Empresa com preço registrado:
1º - Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, CNPJ 02.351.006/0006-43, 
no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 3.245,00 (três mil, duzen-
tos e quarenta e cinco reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de 
R$ 3.358,57 (três mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e 
sete centavos);
2º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitário/
tonelada SEM ICMS de R$ 3.245,00 (três mil, duzentos e quarenta e 
cinco reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 3.358,57 (três 
mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e sete centavos) .
LOTE 10 – ASFALTO CIMENTO DE PETRÓLEO CAP 30/45
Empresa com preço registrado:
1º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitário/
tonelada SEM ICMS de r$ 2 .949,00 (dois mil, novecentos e quarenta e 
nove reias reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 3.052,21 
(três mil, cinquenta e dois reais e vinte e um centavos);
2º - Greca Distribuidora de Asfaltos Ltda, CNPJ 02.351.006/0006-43, 
no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R$ 2.949,00 (dois mil, nove-
centos e quarenta e nove reias reais) e valor unitário/tonelada COM 
ICMS de R$ 3.052,21 (três mil, cinquenta e dois reais e vinte e um 
centavos) .
LoTE 11 – ASFALTo CIMENTo DE PETrÓLEo MoDIFICADo 
60/85-E
1º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitário/
tonelada SEM ICMS de R$ 3.591,00 (três mil, quinhentos e noventa e 
um reais) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R$ 3.716,68 (três 
mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos);
2º - Distribuidora Brasileira de Asfaltos ltda - Disbral, CNPJ 
26.917.005/0001-77, Distribuidora Brasileira de Asfaltos ltda - Disbral, 
CNPJ 26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de 
R$ 3.591,00 três mil, quinhentos e noventa e um reais) e valor unitário/
tonelada COM ICMS de R$ 3.716,68 (três mil, setecentos e dezesseis 
reais e sessenta e oito centavos) .
LoTE 12 – ASFALTo DILuÍDo CM-30
Empresa com preço registrado:
1º - Stratura Asfaltos S.A, CNPJ 59.128.553/0036-05, no valor unitário/
tonelada SEM ICMS de r$ 4 .571,27 (quatro mil, quinhentos e setenta e 
um reais e vinte e sete centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS 
de r$ 4 .731,26 (quatro mil, setecentos e trinta e um reais e vinte e 
seis centavos) .

JuLGAMENTo DE rECurSo - EDITAL Nº: 
011/2020. PROCESSO Nº: 2449 2301 2020. 

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições 
e acolhendo o relatório da Comissão Permanente de Licitação acos-
tado ao processo em epígrafe, resolve negar provimento ao recurso 
interposto por Construtora áGIL Ltda ., mantendo habilitada a licitante 
MINAS EMPrEENDIMENToS de Engenharia Ltda . no presente pro-
cedimento licitatório . Diante disso, o Presidente da Comissão torna 
público que a reunião de abertura das propostas de preços referente 
à licitação em epígrafe, será realizada no dia 28/05/2020, às 13:30h 
(treze horas e trinta minutos), à Av. dos Andradas, 1.120/10º andar, sala 
de reunião, nesta capital, convocando, assim, todos os interessados em 
participar da referida reunião .

CoMuNICADo DE EDITAL DE NoTIFICAÇÃo DE 
AUTUAÇÃO E PENALIDADE DE MULTA– 113200 - DER/MG. 

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, na qualidade de Auto-
ridade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de 
Trânsito Brasileiro, Resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trân-
sito – CONTRAN ena Deliberação nº 126/19, do Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN/MG, notifica-os das respectivas infrações come-
tidas em rodovias sob circunscrição do DER/MG, concedendo-lhes, o 
prazo de 15 (quinze) dias contados a partir desta publicação, para inter-
porem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – For-
mulário de Identificação de Condutor Infrator (para as Notificações de 
Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JARI/
DER-MG, para as Notificações de Penalidade. O Edital das Notifica-
ções de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www.der.
mg .gov .br .Editais números:160520-0848, 170520-0849, 180520-0850, 
210520-0851, 220520-0852 .

ExTrATo DE CoNTrATo
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: CrC ENGENHArIA LTDA . 
Ordem de reinício em 22/05/2020, ao contrato PRC-22.013/14: fica 
essa contratada, autorizada a reiniciar a execução de obras e serviços de 
manutenção rodoviária do tipo conservação corretiva visando a recupe-
ração do corpo estradal danificado em pontos localizados nos trechos de 
rodovias discriminados no objeto do contrato, pertencentes à circuns-
crição da 28ª URG - Teófilo Otoni e 29ª URG - Manhumirim do DER/
MG . Processo n°: 41086-2301/2016, 85114-2301/2018
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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