
 52 – sábado, 05 de agosto de 2017 diário do exeCutivo Minas gerais - Caderno 1
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br A CAIxA ESCOLAr SÃO 
JOSÉ DE PEDrO LEOPOLDO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 16/08/2017, às 14:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2017, Modalidade convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos de verba Estadual . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
São José, localizada na Dr . Herbster n°160 – Centro– Pedro Leopoldo- 
CEP: 33600-000– Telefone (31) 3661-1597, e-mail: eesjose@yahoo .
com .br . até o dia 10/08/2017, às 16h .

71 cm -04 994018 - 1
 SrE- MONTES CLArOS

Extrato do Contrato nº 9149672/2017 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GErAIS por meio d(a) SEE/ SuPErINTEN-
DÊNCIA rEGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLArOS e o(s) 
fornecedor(es) 13 .855 .459/0001-19 – J .F .A . TrANSPOrTES LTDA - 
ME, Processo de compra nº 1261022 000007/2017, Pregão presencial . 
Objeto: SErvIÇO DE TrANSPOrTE ESCOLAr DE ALuNOS DA 
rEDE ESTADuAL DE ENSINO, rESIDENTES NA ZONA rurAL 
DO MuNICÍPIO DE MONTES CLArOS . valor total: r$ 70 .180,00 . 
vigência: 12 meses, de 04/08/2017 a 03/08/2018 . Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572 .0001 .339033 .05 .1 .10 .1 . 
Assinatura: 04/08/2017 . Signatários: pelo contratado JOSIvAN FEr-
rEIrA ALvES, pelo contratante rOBErTO JAIrO TOrrES .

Extrato do Contrato nº 9149674/2017 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GErAIS por meio d(a) SEE/ SuPErINTEN-
DÊNCIA rEGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLArOS e o(s) 
fornecedor(es) 07 .751 .065/0001-18 – JOSE rENATO FONSECA 
SILvA - ME, Processo de compra nº 1261022 000007/2017, Pregão 
presencial . Objeto: SErvIÇO DE TrANSPOrTE ESCOLAr DE 
ALuNOS DA rEDE ESTADuAL DE ENSINO, rESIDENTES NA 
ZONA rurAL DO MuNICÍPIO DE MONTES CLArOS . valor 
total: r$ 31 .284,00 . vigência: 12 meses, de 04/08/2017 a 03/08/2018 . 
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572 .0001 .339033
 .05 .1 .10 .1 . Assinatura: 04/08/2017 . Signatários: pelo contratado JOSE 
rENATO FONSECA SILvA, pelo contratante rOBErTO JAIrO 
TOrrES

Extrato do Contrato nº 9149675/2017 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GErAIS por meio d(a) SEE/ SuPErINTEN-
DÊNCIA rEGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLArOS e o(s) 
fornecedor(es) 24 .545 .668/0001-82 – JOSE HENrIQuE ALMEIDA 
GOMES - ME, Processo de compra nº 1261022 000007/2017, Pre-
gão presencial . Objeto: SErvIÇO DE TrANSPOrTE ESCOLAr 
DE ALuNOS DA rEDE ESTADuAL DE ENSINO, rESIDENTES 
NA ZONA rurAL DO MuNICÍPIO DE MONTES CLArOS . valor 
total: r$ 139 .673,60 . vigência: 12 meses, de 04/08/2017 a 03/08/2018 . 
Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572 .0001 .339033
 .05 .1 .10 .1 . Assinatura: 04/08/2017 . Signatários: pelo contratado JOSE 
HENrIQuE ALMEIDA GOMES, pelo contratante rOBErTO JAIrO 
TOrrES

Extrato do Contrato nº 9149676/2017 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GErAIS por meio d(a) SEE/ SuPErINTEN-
DÊNCIA rEGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLArOS e o(s) 
fornecedor(es) 20 .538 .316/0001-49 – SOuZA E SOuZA LTDA - ME, 
Processo de compra nº 1261022 000007/2017, Pregão presencial . 
Objeto: SErvIÇO DE TrANSPOrTE ESCOLAr DE ALuNOS DA 
rEDE ESTADuAL DE ENSINO, rESIDENTES NA ZONA rurAL 
DO MuNICÍPIO DE MONTES CLArOS . valor total: r$ 101 .547,60 . 
vigência: 12 meses, de 04/08/2017 a 03/08/2018 . Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572 .0001 .339033 .05 .1 .10 .1 . 
Assinatura: 04/08/2017 . Signatários: pelo contratado FABrÍCIO SOA-
rES DE SOuZA, pelo contratante rOBErTO JAIrO TOrrES

Extrato do Contrato nº 9149677/2017 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GErAIS por meio d(a) SEE/ SuPErINTEN-
DÊNCIA rEGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLArOS e o(s) 
fornecedor(es) 16 .529 .921/0001-86 – HErCuLES P . DE SOuZA - 
ME, Processo de compra nº 1261022 000007/2017, Pregão presencial . 
Objeto: SErvIÇO DE TrANSPOrTE ESCOLAr DE ALuNOS DA 
rEDE ESTADuAL DE ENSINO, rESIDENTES NA ZONA rurAL 
DO MuNICÍPIO DE MONTES CLArOS . valor total: r$ 57 .446,40 . 
vigência: 12 meses, de 04/08/2017 a 03/08/2018 . Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572 .0001 .339033 .05 .1 .10 .1 . 
Assinatura: 04/08/2017 . Signatários: pelo contratado HErCuLES 
PErEIrA DE SOuZA, pelo contratante rOBErTO JAIrO TOrrES

Extrato do Contrato nº 9149678/2017 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GErAIS por meio d(a) SEE/ SuPErINTEN-
DÊNCIA rEGIONAL DE ENSINO DE MONTES CLArOS e o(s) 
fornecedor(es) 24 .389 .725/0001-81 – TrANSPrATES LTDA - ME, 
Processo de compra nº 1261022 000007/2017, Pregão presencial . 
Objeto: SErvIÇO DE TrANSPOrTE ESCOLAr DE ALuNOS DA 
rEDE ESTADuAL DE ENSINO, rESIDENTES NA ZONA rurAL 
DO MuNICÍPIO DE MONTES CLArOS . valor total: r$ 43 .560,00 . 
vigência: 12 meses, de 04/08/2017 a 03/08/2018 . Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572 .0001 .339033 .05 .1 .10 .1 . 
Assinatura: 04/08/2017 . Signatários: pelo contratado HILTON FABIO 
SILvA PrATES, pelo contratante rOBErTO JAIrO TOrrES

17 cm -04 994189 - 1

fundação Helena antipoff

A FuNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF torna pública a celebração do 
contrato Nº 07/2017 de Fornecimento de Materiais de Marcenaria com 
a empresa Portal do vale Comércio e Serviços Eireli - EPP . Pregão 
Eletrônico Nº 3/2017, Processo Nº 21510040024/2017 . Objeto: For-
necimento Parcelado de Materiais de Marcenaria . valor do Contrato 
r$29 .148,35 (vinte e nove mil cento e quarenta e oito reais e trinta e 
cinco centavos) . vigência do Contrato de 12 meses a partir de sua assi-
natura . Dotações Orçamentárias: 2151 .12 .122 .701 .2002 .0001 .339030 .
10-1 e 2151 .12 .361 .144 .4288 .0001 .339030-71 .1
 Ibirité 04/08/2017
Maria do Carmo Lara Perpetuo (presidente) .

3 cm -04 993937 - 1

polícia militar do eStado 
de minaS GeraiS

CMI - Ata rP 08-A/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa Curinga dos Pneus 
LTDA, CNPJ 00 .041 .327/0010-00, para os LOTES: 01, 05, 12, 19, 
29, 31, 33, 54, 60 e 61, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos 
Órgãos do Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos 
interessados no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .
br, fone 2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-B/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa GL Comercial 
Eireli ME, CNPJ 23 .921 .664/0001-99, para os LOTES: 02, 03, 07, 08, 
09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 37, 38, 
40, 42, 44, 47, 52, 59, 62, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos 
Órgãos do Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos 
interessados no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .
br, fone 2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-C/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa Minas Empresa-
rial e Comércio de Pneus LTDA, CNPJ 07 .006 .663/0001-62, para o 
LOTE: 04, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos Órgãos do 
Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos interessa-
dos no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .br, fone 
2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-D/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa Filipe A . Drumond 
Soares “ripel Comercial”, CNPJ 27 .088 .431/0001-08, para os LOTES: 
06, 10, 36, 49, 53, 58, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos 
Órgãos do Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos 
interessados no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .
br, fone 2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-E/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa Ernane Bramente 
Serviços LTDA ME, CNPJ 18 .257 .479/0001-01, para os LOTES: 11, 
26, 41, 43 e 50, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos Órgãos 
do Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos interessa-
dos no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .br, fone 
2123-1039 .

CMI - Ata rP 08-F/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa LF Empresarial 
LTDA EPP, CNPJ 21 .154 .554/0001-13, para os LOTES: 24, 27, 39 e 
56, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos Órgãos do Estado . A 
íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos interessados no site: 
www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .br, fone 2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-G/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, 
torna público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa CANTu 
Comércio de Pneumáticos LTDA, CNPJ 08 .888 .040/0009-80, para 
os LOTES: 63, 64 e 65, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos 
Órgãos do Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos 
interessados no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .
br, fone 2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-H/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa Lr Comércio de 
Materiais para Escritório LTDA ME, CNPJ 07 .050 .694/0001-10, para 
os LOTES: 73, 75, 77, 80, 87, 90, 97, 101, 103, 104, 105 e 106, para o 
fornecimento de PNEuS NOvOS aos Órgãos do Estado . A íntegra da 
Ata do rP encontra-se disponível aos interessados no site: www .com-
pras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .br, fone 2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-I/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa M&A Moto Peças 
LTDA, CNPJ 34 .028 .316/0015-09, para os LOTES: 82, 83, 86, 88, 91, 
94, 95 e 98, para o fornecimento de PNEuS NOvOS aos Órgãos do 
Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível aos interessa-
dos no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@pmmg .mg .gov .br, fone 
2123-1039 .
CMI - Ata rP 08-J/2017 - Planejamento 118/2017 - A PMMG, torna 
público que rEGISTrOu o PrEÇO para a empresa Tecidos e Armari-
nhos Miguel Bartolomeu SA - TAMBASA, CNPJ 17 .359 .233/0004-20, 
para os LOTES: 78, 81, 96, 102 e 107, para o fornecimento de PNEuS 
NOvOS aos Órgãos do Estado . A íntegra da Ata do rP encontra-se 
disponível aos interessados no site: www .compras .mg .gov .br ou cmi@
pmmg .mg .gov .br, fone 2123-1039 .

15 cm -04 994082 - 1
ALTErAÇÃO DE Nº DE CONTrATO - PMMG – 41º Batalhão da 
Polícia Militar x Anderson ranieri Ferreira Guedes - Pregão 20/2017 . 
Contrato 9149613/17 . valor Total : r$ 42 .000,00 . Objeto: Aquisição 
de Suprimento de Informática para a 1ª rPM . Início: 27/07/2017 . Tér-
mino: 31/12/2017 . 

1 cm -04 994370 - 1
PMMG – 16º BPM x Banco do Brasil S/A – Termo Aditivo 01/2017: 
Contrato de Permissão de uso de Espaço Físico . Objeto: Prorrogação de 
prazo de vigência que passa a vigorar de 30/06/2017 até 30/06/2022 .

PMMG – 16º BPM x AMC Informática Ltda – Termo Aditivo 03/2017: 
Contrato 17528/2014 . Objeto: Alteração cláusula Segunda (DOS PrE-
ÇOS), cláusula Sexta (DA vIGÊNCIA)  . Preço Atual: r$ 4 .631,26, 
Preço atualizado: r$ 4 .795,32 . DA vIGÊNCIA: O presente Termo terá 
vigência até 21/08/2018 .

2 cm -04 994089 - 1
PMMG/9ªrPM/53°BPM – Pregão Eletrônico – Processo Nº1253126 
00021/2017 – PMMG/53°BPM x GOBuILD Construções e Soluções 
em Serviços LTDA-ME CNPJ: 26 .343 .496/0001-90 – Contrato SIAD 
Nº 009149661/2017 - Objeto: Contrato de Prestação de Serviços em 
manutenção predial para executar pintura interna e externa de todo 
o prédio do 53ºBPM,incluindo a seção de transportes , academia de 
musculação e seção de inteligência,com fornecimento de todo material 
necessário para a execução do serviço . vigência: 12 meses a partir de 
sua assinatura . valor Total: r$ 38 .644,00 .

2 cm -04 994330 - 1
PMMG – CTT: Contrato nº 9 .149 .581/2017 . Partes PMMG x Empresa 
Método System Comércio de Equipamentos para Telecomunicações e 
Serviços Ltda . Objeto: aquisição 20 Modulos de imagem da câmera 
hikivision e 17 Cúpulas da câmera hikivision no valor total de r$ 
72 .878,96; vigência 31/12/2017 .

1 cm -04 994014 - 1
 PMMG – 6ªrPM/8º BPM x universidade Federal de Lavras - uFLA 
situada no município de Lavras/MG – Convênio 08/2017 . Objeto: 
Cooperação mútua . vigência a partir de sua data de publicação até 
31/07/2022 .

1 cm -04 994181 - 1
PMMG – HPM . AvISO DE LICITAÇÃO –Processo de Compra 
1252114-000048/2017 . Pregão Eletrônico 17/2017 – Objeto: Aquisi-
ção de filtros e pré-filtros para manutenção de capela de fluxo lami-
nar, cabine de segurança biológica e cabo paciente para o sistema de 
Ergometria do Hospital da Polícia Militar de Minas Gerais .Propostas: 
envio ao portal de compras/entre 14h00m de 07/08/2017até 9h00m de 
21/08//2017 .www .compras .mg .gov .br

2 cm -04 994081 - 1

inStituto de previdência doS 
ServidoreS militareS

IPSM– Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico n .º 04/2017-DAS
Processo de Compra n .º 2121005 00016/2017 . A Autoridade Com-
petente do IPSM torna público que estará recebendo propostas para 
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
assistência domiciliar/home care conforme prescrição médica, para 
o beneficiário A.G. do Sistema de Saúde da PMMG/CBMMG/IPSM 
(SiSau), residente em Santa Luzia/MG, conforme especificações cons-
tantes do Anexo I do Edital . A Sessão Pública deste pregão eletrônico 
ocorrerá às 09h30min do dia 18/agosto/2017, no Portal de Compras do 
Estado: www .compras .mg .gov .br, As propostas comerciais deverão ser 
encaminhadas eletronicamente pelo sítio supracitado na opção “FOr-
NECEDOr”, até a data de 18/agosto/2017, desde que prévio à abertura 
da Sessão Pública . A íntegra do edital poderá ser obtida no sítio acima 
e demais informações no Serviço de Licitações e Contratos (SLC) do 
IPSM, situado na Cidade Administrativa, à rod . Papa João Paulo II, n .º 
4 .143, 6 .º andar do Ed . Minas, tel: (31) 3915-8012; 3915-8016 e 3915-
8011 . Belo Hte, 04 de agosto de 2017 . (a) rita de Cássia Andrade Fer-
reira, Cel . BM QOr/Diretora de Previdência do IPSM respondendo p/
Diretor de Saúde do IPSM /Autoridade Competente

4 cm -04 994139 - 1

corpo de bombeiroS militar do 
eStado de minaS GeraiS

– CSM–Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 14012690027/2017 . 
O Ordenador de Despesas do CSM torna público que estará recebendo 
propostas para aquisição de baú adaptável para veículo automotor em 
caminhão ford - f350, ano/modelo 2008 para funcionamento de oficina 
móvel, visando manutenção da frota do Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais, conforme especificações detalhadas no Anexo I, do 
Edital . A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às 09h00min 
do dia 17/08/2017, no Portal de Compras do Estado . A íntegra do edi-
tal e outras informações poderão ser obtidas na Seção de Licitação do 
CSM, à rua vinte e Seis, nº12, Bairro Tropical, Contagem/MG, atra-
vés dos telefones (31) 3198-5708 ou (31) 3198-5728 e o edital no site: 
www .compras .mg .gov .br . Contagem, 04ago17 – Paulo Giovani Par-
reira – Maj BM .
– CTS – Aviso de Licitação – Pregão Eletronico n° 1401861 00020/2017 
- CTS . O ordenador de Despesas do CTS, torna publico que estará 
recebendo propostas para contratação de serviço de manutenção em 
nobreak, visando suprir as necessidades do CBMMG, conforme espe-
cificações detalhadas no Anexo I do Edital. A Sessão Pública deste pre-
gão eletrônico ocorrerá às 09h00min de 17/08/2017, Portal de Compras 
do Estado . A integra do edital e outras informações poderão ser obtidas 
no setor de licitações do CTS, à Av . Amazonas, 3155, Bairro Barroca, 
BH/MG, através dos telefones (31) 33793639 e o edital no site www .
compras .mg .gov .br . BH 04/08/2017 . Eduardo Cota ramos, Maj BM .
 – 3º BBM – Aviso de Licitação – Retificação de data e Edital - Pregão 
Eletrônico nº 1401152000013/2017 - 3º BBM . O Ordenador de Despe-
sas do 3º BBM torna público que a publicação constante na página 20 
do Diário oficial de Minas Gerais do dia 26 de julho de 2017, onde se 
lê “dia 10ago17”, leia-se: “dia 25ago17” . Foi inserido um novo Edital 
contendo todos os anexos . As demais informações permanecem inal-
teradas . Belo Horizonte, 04 de agosto de 2017 . Lucioney rômulo da 
Costa, Maj BM .

7 cm -04 994368 - 1

polícia civil do eStado de minaS GeraiS

POLÍCIA CIvIL DO ESTADO DE MINAS GErAIS
EDITAIS E AvISOS

 Departamento de Trânsito
Extrato de Credenciamento n .º09/2017/DETrAN-MG

Partes: DETrAN-MG e a Companhia Brasileira de Tecnologia e Ino-
vação S/A, de Brasília/DF . Objeto: Prestação de serviços de registro 
eletrônico de contratos de financiamento de veiculos com cláusula 
de alienação fiduciária, arrendamento mercantil, reserva de domínio 
ou penhor, para operar sistema eletrônico de registro de contratos, 
no âmbito de Minas Gerais . O prazo de duração é de 36(trinta e seis) 
meses, contados a partir de sua assinatura . Assinatura: 04/08/2017 . Sig-
natários: rogério de Melo Franco Assis Araujo(P/DETrAN-MG) e 
Eduardo Passos Pedrosa ( P/ CBTI S/A) .

Extrato de Credenciamento n .º10/2017/DETrAN-MG
Partes: DETrAN-MG e a Empresa Infosolo Informática S/A, de Bra-
sília/DF . Objeto: Prestação de serviços de registro eletrônico de contra-
tos de financiamento de veiculos com cláusula de alienação fiduciária, 
arrendamento mercantil, reserva de domínio ou penhor, para operar sis-
tema eletrônico de registro de contratos, no âmbito de Minas Gerais . 
O prazo de duração é de 36(trinta e seis) meses, contados a partir de 
sua assinatura . Assinatura: 04/08/2017 . Signatários: rogério de Melo 
Franco Assis Araujo(P/DETrAN-MG) e Daniel Amaral Cardoso(P/
Infosolo Informática S/A) .

Extrato de convênio nº 11/2017
I -Convenentes/partes: Polícia Civil de Minas Gerais – PCMG, 
com interveniência do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – 
DETrAN/MG, Município Integrado ao Sistema Nacional de Trânsito 
(SNT) que a este convênio aderir, a Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão – SEPLAG e a Secretaria de Estado da Fazenda – SEF . 
II - Do objeto: gestão, administração, intercâmbio de informações, dis-
ponibilidade e fornecimento de dados cadastrais dos veículos registra-
dos e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação 
de penalidades e de arrecadação de multas na área de competência do 
Município Integrado ao SNT, que a este convênio aderir, visando à 
implementação das atribuições contidas na Lei nº 9 .503, de 23/09/97 
que instituiu o CTB, e normas complementares, segundo diretrizes 
emanadas pelo DETrAN/MG . III- Do ressarcimento dos custos ope-
racionais: O Município Integrado ao SNT fica responsável por efetuar 
o pagamento de guia ser gerada no SIT, no valor de r$3,50 (três reais 
e cinquenta centavos) por cada autuação de trânsito gerada com fulcro 
na base de dados do DETrAN/MG . Iv- vigência: 60 meses, conta-
dos da data de assinatura, que ocorreu em 14/07/2017, podendo sofrer 
alterações, mediante termos aditivos, ficando ratificados e convalidados 
todos os atos já praticados e levados a efeito .

11 cm -04 994161 - 1

POLÍCIA CIvIL DO ESTADO DE MINAS GErAIS
EDITAIS E AvISOS

Termo de recomposição n .º 19/2017/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . Joao Alves De 
Miranda . Objeto: Algema, marca Newseason, Serial: 5789, de proprie-
dade da Polícia Civil de Minas Gerais . O repositor, tendo em vista 
o Extravio do bem acima descrito indeniza em espécie o valor de r$ 
105,00 (cento e cinco reais) depositado através de DAE em favor da 
Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, como forma de reposição do 
bem . Belo Horizonte/MG . Assinatura: 14/06/2017 . Signatários: Leti-
cia Baptista Gamboge reis (P/Polícia Civil) e Joao Alves De Miranda 
(Indenizador) .

Termo de recomposição n .º 21/2017/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . Andre Godoy 
Campos . Objeto: revólver, marca Taurus, modelo 88, Calibre  .38, 
Serial: PK466251, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . O 
repositor, tendo em vista o Furto do bem acima descrito indeniza em 
espécie o valor de r$ 1 .320,00 (um Mil E Trezentos E vinte reais) 
depositado através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . 
Assinatura: 03/07/2017 . Signatários: Leticia Baptista Gamboge reis 
(P/Polícia Civil) e Andre Godoy Campos (Indenizador) .

Termo de recomposição n .º 22/2017/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . Paulo roberto 
Santos . Objeto: revólver, marca rossi, modelo 085, Calibre  .38, Serial: 
J242206, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . O repositor, 
tendo em vista o Furto do bem acima descrito indeniza em espécie o 
valor de r$ 1 .150,00 (um Mil E Cento E Cinquenta reais) depositado 
através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, 
como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . Assinatura: 
04/07/2017 . Signatários: Leticia Baptista Gamboge reis (P/Polícia 
Civil) e Paulo roberto Santos (Indenizador) .

Termo de recomposição n .º 23/2017/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . Antonio Carlos 
De Melo . Objeto: revólver, marca Taurus, Calibre  .32, Serial: 666771, 
de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . O repositor, tendo em 
vista o Extravio do bem acima descrito indeniza em espécie o valor de 
r$ 1 .050,00 (um Mil E Cinquenta reais) depositado através de DAE 
em favor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, como forma de 
reposição do bem . Belo Horizonte/MG . Assinatura: 21/07/2017 . Sig-
natários: Leticia Baptista Gamboge reis (P/Polícia Civil) e Antonio 
Carlos De Melo (Indenizador) .
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EDITAL DE LEILÃO Nº 00889/2017 - CONSErvADOS / SuCATAS APrOvEITávEIS
O ESTADO DE MINAS GErAIS, pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETrAN-MG, órgão integrante da estrutura orgânica da 
Polícia Civil de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art . 22, inciso I, e art . 328, Caput, §§ 14 e 15, da Lei Federal nº 9 .503, de 23 
de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e consoante com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 623, de 6 de setembro de 
2016, torna público que realizará LEILÃO, recebendo o Nº 00889/2017 - CONSErvADOS - SuCATAS APrOvEITávEIS, de veículos nos pátios 
vinculados ao DETrAN-MG, presidido pelo Leiloeiro OFICIAL PAuLO CESAr AGOSTINHO, matricula 955/2014 ,homologado pela Exmo Juiz 
de Direito Marcos Alberto Ferreira Comarca de Contagem/MG, acerca do que consta do oficio 293/2016, assistido pela comissão de leilão do 2º 
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS, , instituída pela Portaria nº 210, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais em 20 de ABrIL de 2017, sendo o evento regido pelas normas gerais da Lei Federal nº 8 .666, de 21 junho de 1993, e suas alterações pos-
teriores, no que couberem, para alienação, pela melhor oferta individual de cada bem, no estado em que se encontram, de acordo com as regras e 
disposições deste ato convocatório

1 - Cláusula Primeira - Do Objeto do Leilão:
1 .1 - Os objetos deste processo de leilão são veículos apreendidos e recolhidos em pátios, discriminados individualmente no anexo único deste Edital, 
onde, também, constará o valor de avaliação de cada um e a sua condição (se conservado ou sucata);
1.2 - No anexo único deste Edital será indicada a situação atual de cada veículo, especificando se o veículo é conservado ou sucata, objeto deste 
leilão;
1 .3 - O veículo considerado CONSErvADO é aquele que se encontra em condição de segurança para trafegar, desde que o arrematante tome todas as 
providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9 .503/97), e resolução elencada no preâmbulo 
deste Edital, para colocá-lo novamente em circulação;
1.4 - O veículo considerado SUCATA é aquele que se encontra impossibilitado de voltar a circular ou cuja autenticidade de identificação ou legitimi-
dade da propriedade não restar demonstrada, não tendo direito à documentação;
1.5 - Os veículos classificados como SUCATAS, incluídos neste leilão, são divididos em:
I - Sucatas aproveitáveis: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o 
Número de Identificação do Veículo - registro VIN;
II - Sucatas aproveitáveis com motor inservível: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor 
que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo, registro VIN;
1 .6 - O veículo considerado SuCATA, não poderá voltar a circular, devendo ser baixado conforme estabelecido no subitem 11 .5;
1 .7 - Os lotes de números 2,6,8,16,18,42,58,64,74,76,78,80,86,92,93,100,102,103,104,118, 122,128,131,147,156,162,164, 168,170, 178,182,190,1
91,198,201,202,208,216,220,226,227,237,238,242, 243, 247, 250, 253,255, 261,269, 270, 272, 283,284 ,285,286,287 E 294 foram excluídos deste 
processo em razão de inconformidades apresentadas durante o levantamento dos bens a serem leiloados;
1 .8 - Os lotes de números 5, 46, 79, 98, 113, 116, 120, 145, 158, 163, 166, 173, 189, 196, 203, 206, 212, 218, 233, 257, 259, 262, 266, 268, 279 ,280 
e 288 possuem blocos de motor inservível para uso na sua forma original devendo ser destruídos pelo arrematante; portanto são sucatas aproveitaveis 
com motor inservível, conforme descrito no subitem 1 .5, II;

2 - Cláusula Segunda - Das Disposições Legais:
2 .1 - A presente alienação visa dar cumprimento ao disposto na legislação vigente, em especial, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 
9 .503/97, art . 328, Caput, §§ 14 e 15, e a resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 623/2016;
2 .2 - Aplica-se no que couber, a Legislação pertinente à matéria: Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, com as alterações das Leis nº 8 .883, de 
8 de junho de 1994, e nº 9 .854, de 27 de outubro de 1 .999; Lei Federal nº 12 .977, de 20 de maio de 2014; Decreto Federal nº 1 .305, de 9 de novembro 
de 1994; Lei Estadual nº 14 .937, de 23 de dezembro de 2003; Decretos Estadual nº 43 .824, de 28 de junho de 2004, e nº 44 .806, de 12 de maio de 
2008; resoluções do Conselho Nacional de Trânsito nº 179, de 7 de julho de 2005, e nº 623, de 6 de setembro de 2016 .

3 - Cláusula Terceira - Do Lance Inicial:
3 .1 - O lance inicial terá por base o valor mínimo avaliado e discriminado individualmente no anexo único deste Edital;
3 .2 - Os interessados em condições de participação efetuarão lances, a partir do preço mínimo de avaliação constante no anexo único deste Edital, 
considerando vencedor o licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo Leiloeiro, desde que satisfaça as condições estabelecidas nas Cláusulas 
constantes neste Edital;
3 .3 - Somente serão aceitos lances presenciais;
3 .4 - uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência .

4 - Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e visita:
4 .1 - O LEILÃO será realizado no rotary Clube de Contagem Endereço sitiuado rua CAP . Antônio Joaquim da Paixão, 123 - Centro - Contagem, no 
dia 25 de Agosto de 2017, com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto abaixo:
I – no dia 25 de Agosto de 2017, serão colocados a venda e os veículos recolhidos no pátio denominado PAr, compreendendo os lotes de número 
1 ao de número 295;
4 .2 - A vISITA ao pátio PArA INSPEÇÃO vISuAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados nos dias 22,23 e 24 de Agosto de 2017, no 
horário de 09:00 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, a saber:
I – PAr - QuINTAS COLONIAIS, situado na Av Dulce Geralda Diniz, nº 95 - , Bairro Quintas Coloniais, Contagem-MG;
4 .3 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na Cláu-
sula Quarta, subitem 4 .2, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, objetos 
do presente leilão .

5 - Cláusula Quinta - Do Leiloeiro:
5 .1 - A Hasta Pública (Leilão Público) será conduzida e levada a efeito pelo Leiloeiro OFICIAL, PAuLO CESAr AGOSTINHO, matriculado sob o 
número 955, conforme o disposto no preâmbulo deste Edital, que se incumbirá de desenvolver o procedimento, nos dias, horários e locais, conforme 
preconizado neste Edital .

6 - Cláusula Sexta - Das Condições De Participação:
6 .1 - Poderá participar desta licitação de veículo considerado CONSErvADO, qualquer pessoa física maior de 18 (dezoito) anos ou emancipada, ou 
pessoa jurídica, exceto as pessoas citadas na Cláusula Décima Sexta, subitem 16 .2;
6 .2 - Poderão participar do leilão de veículo considerado SuCATA, somente as pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem, a reciclagem 
e o comércio de peças e acessórios usados de veículos automotores, que deverão estar previamente cadastradas no sistema de apreensão e leilão de 
veículos do DETrAN-MG (SIAL);
6 .3 - Os interessados deverão acessar o seguinte endereço eletrônico: www .detran .mg .gov .br/veículos/pre-cadastro-de-potenciais-arrematantes, para 
realizar o cadastramento no sistema de apreensão e leilão de veículos do DETrAN-MG (SIAL) .

7 - Cláusula Sétima - Dos Procedimentos do Leilão:
7 .1 - O leilão será realizado por Leiloeiro OFICIAL do DETrAN-MG procedendo-se na forma da legislação pertinente, com acompanhamento da 
Comissão de Leilão do 2º DEPArTAMENTO DE POLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS;
7 .2 - Nos locais, horários e dias aprazados, o Leiloeiro OFICIAL dará início aos trabalhos, procedendo-se ao pregão, obedecida a ordem dos veículos 
ou dos lotes de veículos especificados no ANEXO ÚNICO deste Edital, para se aferir a melhor oferta, tomando-se por base o valor da avaliação;
7 .3 - Com o objetivo de tornar mais célere o procedimento, o Leiloeiro OFICIAL poderá alterar a ordem dos veículos ou dos lotes de veículos espe-
cificados no ANEXO ÚNICO deste Edital;
7.4 - Os intervalos dos lances serão definidos pelo Leiloeiro OFICIAL;
7 .5 - A simples oferta de lance implica na aceitação expressa pelo ofertante de todas as normas estabelecidas neste Edital, nas condições de venda 
e pagamento do leilão;
7 .6 - Após o pagamento do preço ofertado, o DETrAN-MG emitirá a Nota de Arrematação correspondente;
7 .7 - A presente licitação transferirá o domínio e a posse dos veículos automotores relacionados no anexo único, livres e desembaraçados de todos 
e quaisquer ônus, exceto DPvAT, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, em nenhuma hipótese, ao Estado de Minas Gerais 
qualquer responsabilidade quanto à conservação ou reparo dos mesmos;
7.8 - Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os bens vendidos, bem como a correspondente identificação dos Arrema-
tantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes;
7 .9 - A ata será assinada pelo Presidente da Comissão de Leilão e pelo Leiloeiro OFICIAL .


