Formulário Cofin de Pleitos Pessoal - 11665203
NUMERO DO FORMULÁRIO:
01
Data:
31/01/2020
1. IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE
Órgão/Entidade:
FAPEMIG
Responsável Técnico:
Ronnie Peterson Leão
E-mail (responsável técnico):
dgp@fapemig.br
Telefone (responsável técnico):
3132802134
2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA
a) Demanda:
Auxílio Transporte
Outros:
b) Resumo do pedido:
Autorização para novo contrato de fornecimento de auxílio-transporte - Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica
c) Descrição do pedido:
Autorização para novo contrato de prestação de serviços - cessão de uso do cartão Ótimo e prestação de serviço de
carga a bordo de vale-transporte sob a forma de créditos eletrônicos. O novo contrato a ser celebrado terá duração de
12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite estabelecido pelo art. 57, II, da lei 8.666/93.
d) Justificativa:
O novo Contrato tem por objeto a venda de créditos eletrônicos de vale-transporte. A deliberação nº01 de 4/2/16
regulamenta a concessão de auxílio transporte, entretanto, trata-se de benefício distinto, uma vez que não é taxado
em folha e não implica em desconto na remuneração do servidor.
O contrato atual pactua 12 cartões para os colaboradores que fazem uso do sistema Ótimo, com término previsto
para o dia 28/05/20.
Ressaltamos que o novo contrato terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite
estabelecido pelo art. 57, II, da lei 8.666/93 e será feito na modalidade Inexigibilidade, conforme Lei 8666, art. 25.
Reforçamos a importância da continuidade do fornecimento do auxílio transporte, uma vez que é um benefício que visa
investir na qualidade de vida do servidor, de modo a aumentar a produtividade da Fundação, favorecendo o ambiente
de trabalho, evitando-se assim o prejuízo de contratar, desenvolver e no final perder seus servidores.
e) Impacto financeiro:
SIM
Se SIM, informar
Impacto mensal:
3.596,00
Impacto Anual:
43.152,00

Documento assinado eletronicamente por Evaldo Ferreira Vilela, Presidente, em
04/03/2020, às 11:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
11665203 e o código CRC A1225B6B.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
Departamento de Gestão de Pessoas

Memorando.FAPEMIG/DGP.nº 43/2020
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2020.
Para: Thales Linke de Avellar
Assessor
Assunto: Novo contrato - transporte
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2070.01.0000497/2020-71].
Senhor Assessor,

Em razão da NOTA TÉCNICA SCPRH/DCCR Nº040/2017 (11665204), vimos, mediante o
presente, pleitear autorização para celebramos novo Contrato de Prestação de Serviços de carga
a bordo de vale transporte sobr a forma de créditos eletrônicos fornecidos pela empresa
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica junto à Câmara de Orçamento e Finanças - COFIN.
Para tanto, encaminhamos o Formulário Confin de Pleitos Pessoal (11665203) para análise e
assinatura da Presidência, e posterior envio à SEPLAG/COFIN- Secretaria Executiva COFIN e da
CCGOV.
Ressaltamos que o atual contrato encerra-se no dia 28/05/2020.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por Ronnie Peterson Leao, Servidor(a)
Público(a), em 04/03/2020, às 10:33, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
11665207 e o código CRC 33C78B18.

Referência: Processo nº 2070.01.0000912/2020-21

Memorando 43 (11665207)

SEI nº 11665207
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Comitê de Orçamento e Finanças

Of. Cofin n.º 0164/2020
Belo Horizonte, 06 de março de 2020.
Ref.: Formulário Cofin de Pleitos Pessoal - 11665203 - nº 01, de 31/01/2020. Solicita autorização para celebração de novo contrato para
fornecimento de auxílio-transporte - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

Senhor Presidente,
Em atenção ao expediente acima citado e a seus anexos, informamos a V.Sa. que
a Comitê de Orçamento e Finanças aprovou ad referendum o impacto que vier a decorrer da
celebração de contrato para fornecimento de auxílio transporte a servidores dessa
Fundação, pelo período de 12 (doze) meses, no valor total de até R$43.152,00 (quarenta e três
mil, cento e cinquenta e dois reais).
A presente autorização fica condicionada à observância da legislação vigente,
bem como dos limites orçamentários e financeiros estabelecidos para a FAPEMIG.
Atenciosamente,

Otto Alexandre Levy Reis
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
Presidente do Comitê de Orçamento e Finanças
Ao Senhor
Evaldo Ferreira Vilela
Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMIG
Belo Horizonte - MG
c/c:

Fernando Passalio de Avelar
Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico - SEDE

c/c:

Kênnya Kreppel Dias Duarte
Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

SUGESP/SEPLAG
mhm-ad

Documento assinado eletronicamente por Otto Alexandre Levy Reis, Secretário(a) de
Estado, em 06/03/2020, às 18:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Ofício Cofin n.º 0164/2020 (12109322)
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12109322 e o código CRC 32980A38.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2070.01.0000912/2020-21

Ofício Cofin n.º 0164/2020 (12109322)
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SEI nº 12109322

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
Departamento de Gestão de Pessoas

Especificação de Material/Serviço FAPEMIG/DGP nº. 4/2020
Belo Horizonte, 30 de março de 2020.
ESPECIFICAÇÃO E JUSTIFICATIVA

1. OBJETO
Contratação de empresa para prestação dos serviços de bilhetagem eletrônica no serviço
intermunicipal/metropolitano e municipais, destinado aos servidores da FAPEMIG, conforme
especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

Item
1

Código do item no
Quant.
SIAD
000007030

1

Unid. de
aquisição

Descrição do item CATMAS

SERVIÇO

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE

1.1 ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
Contratação dos serviços de bilhetagem eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e
municipais compreendendo a aquisição de créditos eletrônicos de vale-transporte, a cessão do
uso do cartão ótimo vale-transporte e a prestação de serviço carga a bordo de créditos
eletrônicos de vale-transporte através do aplicativo "websigom", observando o Ato
Complementar nº 14 de 30 de janeiro de 2009, da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, que estabelece que a geração, emissão e comercialização de vale-transporte
coletivo por ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte, deve ser realizado pelo
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.
2. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado
por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de
termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93, uma vez que, se trata de serviço
indispensável, de natureza contínua, que se interrompido, pode comprometer a continuidade
das atividades, devendo portanto, a sua contratação se estender por mais de um exercício
financeiro.
Os serviços serão prestados na sede da FAPEMIG, localizada na Av. José Cândido da Silveira,
1.500, bairro Horto, Belo Horizonte, MG, CEP 31.035-536.
3 - JUSTIFICATIVAS
Especificação de Material/Serviço 4 (12927413)
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3.1 Da contratação
O objetivo do referido processo é dar prosseguimento a gestão do sistema de Bilhetagem
Eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e nos serviços municipais, tendo em vista em
especial o Ato Complementar nº 14 de 30 de janeiro de 2009, no qual, a geração, emissão,
comercialização de vale-transporte coletivo por ônibus da região metropolitana de Belo
Horizonte, é realizado pelo Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.
O novo Contrato tem por objeto a contratação de créditos eletrônicos de vale-transporte. A
deliberação nº 01 de 4/2/16 regulamenta a concessão de auxílio transporte, entretanto, trata-se
de benefício distinto, uma vez que não é taxado em folha e não implica em desconto na
remuneração do servidor. O contrato vigente (Nº 009039220), pactua 12 cartões para os
colaboradores que fazem uso do sistema Ótimo, e sua vigência expira em 28/05/2020.
Dessa forma, reforçamos a importância da continuidade do fornecimento do auxílio transporte,
uma vez que é um benefício que visa investir na qualidade de vida do servidor, de modo a
aumentar a produtividade da Fundação, favorecendo o ambiente de trabalho, evitando-se assim
o prejuízo de contratar, desenvolver e no final perder seus servidores, e justificamos a abertura
do processo a fim de contratarmos empresa para o atendimento especificado.
3.2 – Do quantitativo
Os valores são creditados nos cartões (ÓTIMO) conforme cálculos, que consideram a tarifa do
meio de transporte utilizado pelo servidor (o tipo de transporte: metrô, ônibus suplementar,
ônibus circular, ônibus intermunicipal), o número de passagens necessárias e a distância entre
residência e trabalho. Além disso, há um limite máximo de saldo de crédito para os cartões.
Quando o limite é atingido, não é efetuada a carga no próximo mês.
O quantitativo especificado, encontra-se autorizado pelo Comitê de Orçamento e Finanças
através do Of. Cofin nº 0164/2020 (12181969), sendo que, a memória de cálculo observou os
quantitativos descritos abaixo:
Memória de Cálculo
TARIFA
6,45

CRÉDITOS
QTD. DE
QTD. DE
POR
DIAS
CARTÕES
PESSOA
ÚTEIS/MÊS
2
12
23
TAXA DE SERVIÇO
TOTAL ESTIMADO MENSAL
TOTAL ESTIMADO ANUAL

TOTAL ESTIMADO
R$ 3.560,40
R$ 35,60
R$ 3.596,00
R$ 43.152,00

3.3 – Da modalidade
Devido à exclusividade na prestação de serviços por parte do Consórcio Ótimo De Bilhetagem
Eletrônica, o processo será conduzido por inexigibilidade de licitação, com fundamento no
caput do Art. 25 da Lei 8.666/93, havendo inviabilidade de competição.

Ronnie Peterson Leão
Masp: 13975388
Chefe do Departamento de Gestão de Pessoas
Documento assinado eletronicamente por Ronnie Peterson Leao, Chefe de
Departamento, em 30/03/2020, às 18:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Especificação de Material/Serviço 4 (12927413)
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12927413 e o código CRC AECBEBF1.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
2070.01.0000912/2020-21

Especificação de Material/Serviço 4 (12927413)
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30/03/2020

Imprimir consulta de situação no CADIN-MG

CADASTRO INFORMATIVO DE INADIMPLÊNCIA EM RELAÇÃO À
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Consulta efetuada em 30/03/2020 às 12:13:11

Dados do Pesquisado
CNPJ: : 10.426.715/0001-64
Até o presente momento, não constam pendências para a pessoa acima identificada, ressalvado o direito de cobrança e
inscrição de quaisquer dívidas de sua responsabilidade que vierem a ser apuradas pelos órgãos que compõem esse
cadastro.Esta consulta não serve como Certidão de Débitos Tributários.

consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/imprimirConsulta.do

Anexo Relatorio CADIN MG (12928206)
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Anexo Declaracao que nao possui impedimentos Adm Pub (12928260)
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Anexo Declaracao de Exclusividade (12928261)
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Anexo Declaracao que nao contrata menores (12928215)
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MINAS GERAIS EM 28/12/2019
___________________________________________________________
DIÁRIO DO EXECUTIVO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE
EXPEDIENTE
RESOLUÇÃO SEINFRA Nº 026, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019.
Atualiza os preços das passagens para o Transporte Coletivo Intermunicipal Metropolitano de passageiros por
ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE, no uso das atribuições conferidas
pelo § 1º do art. 93, da Constituição do Estado de Minas Gerais, tendo em vista o disposto na Lei Estadual
23.304, 30 de maio de 2019, que dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Mobilidade, no Decreto nº 47.767 de 29 de novembro de 2019, do Decreto nº 44.603, de 22 de agosto de
2007, que contém o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal e
Metropolitano do Estado de Minas Gerais - RSTC;
RESOLVE:
Art. 1º - Ficam atualizados os preços das passagens para o Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros
por Ônibus da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH, nos termos constantes do Anexo Único
desta Resolução.
Art. 2º - O troco máximo a ser praticado pelos operadores do Sistema Metropolitano de Transportes é de
R$50,00, até o dia 31 de dezembro de 2020
Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor à 0h00min do dia 29 de dezembro de 2019.
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em Belo Horizonte, aos 27 de dezembro de 2019, 231º
da Inconfidência Mineira e 198 da Independência do Brasil.
Pedro Calixto Alves de Lima Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em exercício.
ANEXO ÚNICO À RESOLUÇÃO SEINFRA Nº 026/2019

Anexo Resolucao SEINFRA N 026 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 (12928269)
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MINAS GERAIS EM 04/02/2009
____________________________________________________________
DIÁRIO DO EXECUTIVO
SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS- DER
ATO COMPLEMENTAR N º 014 DE 30 DE JANEIRO DE 2009
ESTABELECE CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE
BILHETAGEM ELETRÔNICA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO METROPOLITANO DE
PASSAGEIROS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE.
O SUBSECRETÁRIO DE TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS - SETOP, no uso da atribuição que lhe confere o art. 114 do Decreto nº 44.603, de
22 de agosto de 2007, considerando a Lei Federal nº 7.418 de 16 de dezembro de 1985, alterada pela
Lei Federal nº 7.619, de 30 de setembro de 1987, e o Decreto Federal nº 95.247, de 17 de novembro
1987, e as condições estabelecidas no Anexo II do Edital nº 001/2007 - Concorrência Pública nº
001/2007 SETOP,
RESOLVE:
Art. 1º - A geração, distribuição, comercialização, operacionalização e resgate dos cartões e dos
créditos eletrônicos de vales-transporte referentes ao valor das passagens do serviço de transporte
coletivo metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH efetuado pelo Consórcio
ÓTIMO de Bilhetagem Eletrônica - Consórcio ÓTIMO, representando as empresas e consórcio de
empresas do sistema metropolitano de passageiros, deverá seguir os procedimentos deste Ato
Complementar.
Parágrafo único - O processo de comercialização previsto no caput deste artigo consistirá da operação
de compra antecipada e à vista dos créditos eletrônicos em postos de venda do Consórcio ÓTIMO,
comércio eletrônico (e-commerce) ou através de terceiros credenciados pelo Consórcio ÓTIMO.
Art. 2º - O Consórcio ÓTIMO será responsável pelo cadastro, emissão, revalidação e cancelamento do
cartão utilizado pelo beneficiário de gratuidade, prevista em lei, no sistema de transporte coletivo
metropolitano da RMBH.
Art. 3º - A venda de créditos eletrônicos de vales-transporte deverá ser comprovada através da emissão
de recibo seqüencialmente numerado, em duas vias, uma das quais ficará em poder do comprador, em
que serão identificados a quantidade e o valor do crédito de vales.
Art.4º - As normas específicas sobre o uso do cartão Ótimo, a aquisição dos créditos eletrônicos de
vale-transporte e a utilização do aplicativo carga a bordo deverão constar de contrato a ser firmado
entre o comprador e o Consórcio ÓTIMO.
Parágrafo único - O contrato deverá observar os princípios gerais de direito, em especial as disposições
contidas na Lei Federal nº. 7.418/85, no Decreto Federal nº. 95.247/87 e neste ato.
Art. 5º - O Consórcio ÓTIMO fica obrigado:
I - a manter, permanentemente, um sistema de registro e controle dos lotes de créditos eletrônicos de
vales-transporte gerados e comercializados;
II - a repassar, mensalmente, à SETOP os dados referentes à comercialização dos créditos eletrônicos
de vales-transporte;
III - a manter instalados e em perfeito funcionamento os equipamentos e softwares necessários à
operação do sistema de bilhetagem eletrônica;
IV - propiciar a permanente modernização e agilização do processo de comercialização de créditos
eletrônicos de vale-transporte, melhorando atendimento aos usuários;
V - a manter estoque suficiente para promover a reposição de cartões, em caso de perda ou ingresso
de novos usuários.

Anexo Ato COMPLEMENTAR SETOP N 014 DE 30-01-2009 (12928273)
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Parágrafo único - Caso se verifique a insuficiência de estoque prevista no inciso V deste artigo e esta
comprovadamente prejudique o atendimento da demanda e o perfeito funcionamento do sistema de
bilhetagem eletrônica, aplicar-se-á ao Consórcio ÓTIMO a multa diária correspondente a 1.000 (mil)
vezes o coeficiente tarifário metropolitano do Serviço de Transporte Coletivo Metropolitano de
Passageiros até a sua regularização.
Art. 6º - Os lotes de créditos eletrônicos de vales-transporte terão validade de 180 (cento e oitenta) dias
a partir de sua geração.
Parágrafo único - Ao fim da validade, os mesmos poderão ser trocados nos primeiros 30 (trinta) dias
após o seu vencimento.
Art.7º - O Consórcio ÓTIMO poderá firmar parcerias estratégicas no uso dos cartões implementados no
Sistema de Bilhetagem Eletrônica.
Art.8º - Serão concomitantes a emissão e comercialização dos vales-transporte "impresso em cupom" e
de "créditos eletrônicos" até 90 (noventa) dias após a publicação deste ato.
SS1º - O vale-transporte "impresso em cupom" continuará sendo emitido e comercializado de acordo
com as normas contidas na Portaria DER/MG 1721, de 31 de março de 2003.
SS2º - Os vales-transporte "impressos em cupom" serão aceitos no transporte coletivo metropolitano
até o dia 30 de junho de 2009. Findo este prazo, só serão aceitos créditos eletrônicos.
SS3º - Os vales-transporte "impressos em cupom" de posse dos usuários após o dia 30 de junho de
2009 deverão ser trocados por créditos eletrônicos até o dia 20 de julho de 2009 nos Postos de Venda
do Consórcio ÓTIMO.
SS4º - A troca dos vales-transporte "impresso em cupom" por "créditos eletrônicos" deverá ser
amplamente divulgada.
Art.9º - Este Ato Complementar ao RSTC entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, em Belo Horizonte, aos 30 de janeiro de 2009;
221º da Inconfidência Mineira e 188deg. da Independência do Brasil.
Fabrício Torres Sampaio
Subsecretário de Transportes

Anexo Ato COMPLEMENTAR SETOP N 014 DE 30-01-2009 (12928273)
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais
Departamento de Gestão de Pessoas

Memorando.FAPEMIG/DGP.nº 94/2020
Belo Horizonte, 30 de março de 2020.
Para: Thiago Bernardo Borges
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Assunto: Novo contrato - transporte
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº
2070.01.0001235/2020-30].

Senhor Diretor,
Mediante aprovação por meio Processo COFIN (12181969) , apresentação
de Especificação de Material/Serviço e Justificativa (12182358), solicitamos autorização para
iniciar processo de inexigibilidade para novo contrato , a ser celebrado entre a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG e o Consórcio Ótimo de
Bilhetagem Eletrônica, por um período de 60 meses, a contar de 29 de maio de 2020, cujo valor
total estimado para um período de 12 meses é R$ 43.152,00.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por Ronnie Peterson Leao, Chefe de
Departamento, em 30/03/2020, às 19:00, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12928514 e o código CRC 5D2D2556.

Referência: Processo nº 2070.01.0000912/2020-21

Memorando 94 (12928514)

SEI nº 12928514
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Processo nº 2070.01.0000912/2020-21
Belo Horizonte, 31 de março de 2020.
Procedência: Despacho nº 169/2020/FAPEMIG/DPGF
Destinatário(s): Fapemig/DGP, Ronnie Peterson Leao

Assunto: Novo contrato - Transporte
DESPACHO
Senhor Chefe,
Conforme solicitado no Memorando 94 (12567496), autorizo iniciar processo de inexigibilidade
para novo contrato a ser celebrado entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG e o Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.
Cordialmente,
Thiago Bernardo Borges
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças

Documento assinado eletronicamente por Thiago Bernardo Borges, Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças, em 31/03/2020, às 09:55, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
12944337 e o código CRC 062AEE2A.

Referência: Processo nº 2070.01.0000912/2020-21

Despacho 169 (12944337)

SEI nº 12944337
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
Departamento de Compras e Contratos

Belo Horizonte, 02 de abril de 2020.

02 – DATA DE
EMISSÃO:

01 – SOLICITANTE (DEPARTAMENTO / SERVIDOR):
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP - Ronnie Peterson Leão

03
ITEM

04 - DESCRIÇÃO

02/04/2020

05
07 08 09 06
QUANTICÓDIGO VALOR
VALOR
DADE UNIDADE DO SIAD UNITÁRIO TOTAL

SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE
CONSÓRCIO ÓTIMO DE
BILHETAGEM ELETRÔNICA

01

Contratação dos serviços de
bilhetagem eletrônica no
serviço
intermunicipal/metropolitano e
municipais compreendendo a 01
aquisição de créditos
eletrônicos de vale-transporte,
a cessão do uso do cartão
ótimo vale-transporte e a
prestação de serviço carga a
bordo de créditos eletrônicos
de vale-transporte através do
aplicativo "websigom"

serviço

000007030

R$
R$
43.152,00 43.152,00

R$
43.152,00

10 - VALOR TOTAL ESTIMADO

11 - JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO:
O objetivo do referido processo é dar prosseguimento a gestão do sistema de Bilhetagem
Eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e nos serviços municipais, tendo em vista
em especial o Ato Complementar nº 14 de 30 de janeiro de 2009, no qual, a geração,
Solicitação de Compras 31 (13098465)
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emissão, comercialização de vale-transporte coletivo por ônibus da região metropolitana de
Belo Horizonte, é realizado pelo Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.
O novo Contrato tem por objeto a contratação de créditos eletrônicos de vale-transporte. A
deliberação nº 01 de 4/2/16 regulamenta a concessão de auxílio transporte, entretanto, tratase de benefício distinto, uma vez que não é taxado em folha e não implica em desconto na
remuneração do servidor. O contrato vigente (Nº 009039220), pactua 12 cartões para os
colaboradores que fazem uso do sistema Ótimo, e sua vigência expira em 28/05/2020.
Dessa forma, reforçamos a importância da continuidade do fornecimento do auxílio
transporte, uma vez que é um benefício que visa investir na qualidade de vida do servidor, de
modo a aumentar a produtividade da Fundação, favorecendo o ambiente de trabalho,
evitando-se assim o prejuízo de contratar, desenvolver e no final perder seus servidores, e
justificamos a abertura do processo a fim de contratarmos empresa para o atendimento
especificado.

12 – MODALIDADE (CAMPO A SER PREENCHIDO PELO DCC):

( ) COTEP

( ) RP

(x) INEXIGIBILIDADE

( ) DISPENSA

( ) TOMADA

( ) PREGÃO ELETRÔNICO

( ) CONVITE

( ) PREGÃO PRESENCIAL

JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA QUANDO PRESENCIAL:

13 – DADOS PARA O PROCESSO: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
2071.19.122.705.2500.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4007.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.573.001.4008.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4009.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.068.4430.0001.3.3.90.49.04.0.10.1

O Departamento de Finanças informa que há disponibilidade financeira para este
requerimento.

Solicitação de Compras 31 (13098465)
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Documento assinado eletronicamente por Nathalia Felix Oliveira, Chefe de
Departamento, em 03/04/2020, às 10:03, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Luciana Barbosa Dias, Gerente, em
03/04/2020, às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Thiago Bernardo Borges, Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças, em 03/04/2020, às 10:35, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13098465 e o código CRC C7CF23A8.

Referência: Processo nº 2070.01.0000912/2020-21

Solicitação de Compras 31 (13098465)

SEI nº 13098465
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Relatório de item de serviço

Item de serviço:

000007030

Situação do item de serviço:

Ativo

Nota: PARA A AQUISICAO DO VALE-TRANSPORTE, FAVOR SOLICITAR AUTORIZACAO PARA A
COFIN - COMISSAO DE ORCAMENTO E FINANCAS, PREENCHENDO O FORMULÁRIO NO SEI.
PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O LINK:
http://www.planejamento.mg.gov.br/documento/formulario-cof-de-pleitos-de-pessoal.
Especificação:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
Serviço: 09080015 - SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
Natureza de despesa:

03 - SERVICOS

Elemento-item de despesa
Código

Nome

Situação do vínculo

Natureza de despesa

3901

VALE-TRANSPORTE

Ativo

SERVICOS

4904

AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU
CARTAO MAGNETICO
AUXILIO TRANSPORTE PAGO A
ESTAGIARIO BILHETE OU CARTAO
MAGNETICO

Ativo

SERVICOS

Ativo

SERVICOS

4906

Grupo: 09 - ADMINISTRACAO GERAL
Classe: 0908 - BENEFICIOS
Linha de fornecimento:
Código
0000000618

Item comum: Não

Nome

Situação

SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE
TRANSPORTE

Preço de referência obrigatório: Sim

Ativo

Locação de imóvel: Não

Especificação OK para o registro de preços: Não

Catálogo / SIAD

RELATÓRIO DE ITEM DE SERVIÇO

02/04/2020 18:09

Anexo relatorioItemServico (4) (13098773)
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Relatório de detalhes do processo de compra
Nº do processo:

2071022 000013/2020

Órgão ou entidade:
Unidade:

FUND. DE AMPARO A PESQ. DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DCC/FAPEMIG

Situação: Gerado
Objeto do processo:
Serviços de bilhetagem eletrônica - Consórcio Ótimo
Condições de Pagamento:

De acordo com o estabelecido em contrato

Procedimento de contratação:
Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo
Tipo de licitação:

Menor Preço

Critério de julgamento:

Por item

Data do cadastramento:

07/04/2020

Valor total previsto: R$ 43.152,00

Dotações orcamentárias:

UO

FUN SUBF PRG ID P/A C/A

Natureza de despesa
C

GD

M

ED

ITEM

IPG

F

IPU

2071

19

122

705

2500

1

3

3

90

49

4

0

10

1

2071

19

571

68

4430

1

3

3

90

49

4

0

10

1

2071

19

573

1

4008

1

3

3

90

49

4

0

10

1

2071

19

571

1

4009

1

3

3

90

49

4

0

10

1

2071

19

571

1

4007

1

3

3

90

49

4

0

10

1

2071

19

571

1

4010

1

3

3

90

49

4

0

10

1

Itens do processo:
Número do item:

1

Código do item:

000007030

Especificação do item de material ou serviço:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE
Natureza de despesa:

03 - SERVICOS

Prazo de entrega: Processo de compra / SIAD

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

07/04/2020 14:10

Página 1 de 2

Relatório Processo 13-2020 (13249430)
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Garantia mínima:

-

Demais informações necessárias para contratação:
Conforme estabelecido em Contrato.
Unidade de aquisição / fornecimento:
Preço de referência:

1,00 UNIDADE

43152,0000

Origem:

Banco de melhores preços

Item Planejado: Não
Situação: Gerado
Frequência de entrega: Mensal
Cidade: Belo Horizonte
Pedido:

2071022 000016/2020

Elemento-item de despesa:

Quantidade:

4904 - AUXILIO TRANSPORTE BILHETE OU CARTAO MAGNETICO

Preço de referência:

43152,0000

Unidade responsável:

2071022 - DCC/FAPEMIG

Unidade contábil:

1,0000

Origem:

Banco de melhores preços

2070001

Unidade orçamentária:

2071 - FAPEMIG

Local de entrega:
Av. José Cândido da SIlveira 1.500, Horto
Linha de fornecimento:
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE
Justificativa da aquisição:
Solicitação:
Nº da solicitação: 2071022 000017/2020
Quantidade:

1,0000

Unidade solicitante: DCC/FAPEMIG
Justificativa:
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE

Processo de compra / SIAD

RELATÓRIO DE DETALHES DO PROCESSO DE COMPRA

07/04/2020 14:10

Página 2 de 2

Relatório Processo 13-2020 (13249430)
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO DE GESTÃO
Sistema Integrado de Administração de Materiais e Serviços - SIAD
CERTIDÃO DO CADASTRO DE FORNECEDORES IMPEDIDOS DE LICITAR E CONTRATAR
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL – CAFIMP
(Emitido em atendimento ao disposto no artigo 52 do Decreto Estadual nº 45.902/2012*)
*”Art. 52. É obrigatória a consulta prévia ao CAFIMP para:
I - realização de pagamentos;
II - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos e respectivos aditamentos, que
envolvam desembolso, a qualquer título, de recursos públicos;
III - habilitação em processo licitatório.”

CERTIDÃO NEGATIVA
Por meio deste instrumento, certifica-se que o fornecedor identificado pelo CNPJ nº 10.426.715/0001-64, Nome Empresarial CONSORCIO
OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA. não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual de Minas Gerais – CAFIMP.

www.cagef.mg.gov.br/fornecedor-web

Emitido em: 17/04/2020 às 16:04:53

Anexo Certidao_Negativa_Cafimp (13545722)
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Página 1 de 1

24 – quinta-feira, 14 de Maio de 2020	Diário do Executivo
e de Criminalística. Valor total R$ 32.400,00 (Trinta e dois mil
e quatrocentos reais).. Vigência: 6 (seis) meses, com início em
04/05/2019 e término em 03/11/2020. Dotação Orçamentária: 1
511.06.181.005.4022.0001.3.3.90.39.59.0.10.1. Foro: B.Hte/MG.
Assinatura: 13/05/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
Contratante) e Gilson Almeida Vilela e Janilto Santos Machado
(P/ Contratada).

condiçõesde pagamentoprevistasno próprio contratono montante
de 22,8332% (vinte e doisvírgula oito mil trezentos e trinta e dois
por cento); e d) alteração do texto contratual. Valor anual previsto:
R$189.792,00. Data da assinatura:13/05/2020. Assinam: Ronan
Scoralick Abdo pela Empresa Mineira de Comunicação Ltda. –
EMC e. Antonio Carlos Dias Athayde pelo Centro de Integração
Empresa-Escola de Minas Gerais.

EXTRATO DO III TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 1014/2015
Partes: EMG/Polícia Civil e Maria Adélia Tofani Gonçalves
Machado. Do Objeto: Prorrogação do prazo de vigência do
Contrato do nº 418/2005 por mais 24 (vinte e quatro) meses.
Valor anual total R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Vigência:
09/01/2019 a 08/01/2021. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.0
05.4025.0001.3.3.90.36.11.0.10.1. Foro: B.Hte/MG. Assinatura:
12/05/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Locatária) e
Maria Adélia Tofani Gonçalves Machado (Locadora).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2019, Processo de Compras
n° 3151005.000012/2019 - Jovem Aprendiz. Partes: EMPRESA
MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA. - EMC e CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS.
Objeto: a) prorrogação da vigência do contrato por mais 12
(doze) meses, a partir de 14/05/2020findando em 13/05/2021; b)
supressão do valor contratual em 15,0543% (quinzevírgula zero
quinhentos e quarenta e três por cento) em relação ao valor do
contrato original; e c) alteração do texto contratual. Valor total
previsto: R$5.400,00. Data da assinatura:13/05/2020. Assinam:
Ronan Scoralick Abdo pela Empresa Mineira de Comunicação
Ltda. – EMC e. Antonio Carlos Dias Athayde pelo Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais.

EXTRATO DO I TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 9217770/2019
PROCESSO DE COMPRA Nº 1511189 005/2019
PROCESSO SEI Nº 1510.01.0024303/2019-14
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica INDÚSTRIA GRÁFICA BRASILEIRA LTDA. Do objeto: acréscimo do contrato em
25% (vinte e cinco por cento) do seu valor global, considerando
solicitação realizada pela área gestora, o que corresponde à aquisição de mais 375.207 (trezentos e setenta e cinco mil duzentos
e sete) unidades de cédulas de identidade padrão. Valor total R$
40.747,48 (quarenta mil setecentos e quarenta e sete reais e quarenta e oito centavos). Dotação Orçamentária: 1511.06.422.006
.4222.0001.3.3.90.39.42.0.10.1 Foro: B.Hte/MG. Assinatura:
13/05/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante)
e jorge Vacarini (P/ Contratada).
EXTRATO DO CONTRATO Nº 9247169/2020
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 42/2020
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1510.01.0038386/2020-10
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica Companhia Brasileira de Cartuchos. Do objeto: aquisição de 10.000 (dez mil)
munições cartuchos calibre 5,56x45mm M193 COMUM REAL
e 4.000 (quatro mil) munições cartuchos calibre 308 Win HPBT
168GR através de R.P 89/2019. Valor total R$ 89.703,84 (oitenta
e nove mil setecentos e três reais e oitenta e quatro centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.005.4025.0001.3.3.90.30.25.0.10.1Foro: B.Hte/
MG. Assinatura: 13/05/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva
(P/Contratante) e João Carlos Sanchez de Oliveira Junior (P/
Contratada).
13 cm -13 1354473 - 1

Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais
5°COB-RESUMO DO CONTRATO Nº 9247103/2020
5º COB DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 140140800003/2020.
Partes: CBMMG X Phylipe Mauricio Siqueira Salazar. Objeto:
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das
viaturas leves e pesadas da frota da 2ªCia/11º BBM localizada no
Municipio de Manhuaçu, com fornecimento de peças e acessórios, genuínos, originais e 1ª linha. Valor: 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais). Dotação Orçamentária: 1401.06.182.155.4472.0001.3
390.39.18. Vigência: 14/05/2020 a 13/05/2021; Foro: Belo Horizonte/MG. Governador Valadares, 14 de Maio de 2020. Signatários: Major BM Janine Gonçalves de Faria Rocha e Igor Abreu
Mendes.
BOA-EXTRATO DO TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA. Nº 001/2020.
PARTES: CBMMG e CISTRI. Objeto: regulação das ações e da
coordenação dos atendimentos à ocorrências de urgências e emergências pré-hospitalares, interhospitalares, busca e salvamento e
na Macrorregião do Triângulo Norte. Belo Horizonte, 13/05/2020.
Luiz Henrique dos Santos, Ten-Cel BM, Comandante do BOA;
Carlos Alves de Oliveira, presidente CISTRI.
4 cm -13 1354437 - 1

Empresa de Pesquisa Agropecuária
de Minas Gerais - EPAMIG
CHAMAMENTO PÚBLICO
A EPAMIG – A EPAMIG – Empresa de Pesquisa Agropecuária de
Minas Gerais, através da Comissão Especial de Licitação, designada pela Portaria 7002, de 20/12/2019, torna público o Edital de
Chamamento Público nº 002/2020 para Credenciamento de Pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especializadas na realização
de serviços médicos tendo início o recebimento de documentos a
partir do dia 26/05/2020. Edital, maiores informações através do
e-mail compras@epamig.br, telefone: (31) 3489-5084.
2 cm -13 1354142 - 1

Fundação Clóvis Salgado - FCS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
5º Termo Aditivo ao Contrato de nº. 046/2016. Entre a Fundação
Clóvis Salgado/FCS e Superintendência de Limpeza Urbana de
Belo Horizonte-SLU; Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses,
a partir de 18/05/2020; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/FCS e Mário Luís Santos Vilela.
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1ºTermo Aditivo de Uso de nº. 51/2020. Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS e Luana Magalhães Gomes; Objeto: Alteração
da data de realização do evento para: 28 e 29 de novembro de
2020; Signatários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/FCS e Luana
Magalhães Gomes.
3 cm -13 1354287 - 1

Empresa Mineira de
Comunicação - EMC

7 cm -13 1354396 - 1

Instituto de Desenvolvimento
do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - IDENE

Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais - BDMG

EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE
OUTORGA DE BOLSA Nº 7.305/2019-2
Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – FAPEMIG e Alexandra Aparecida Rodrigues de Abreu
– Bolsista. Objeto: Aditivo à concessão de Bolsa Empreendedorismo de Desenvolvimento Tecnológico (BEDT-II). Valor mensal:
R$ 2.186,86 (dois mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e seis
centavos). Valor total: R$13.121,16 (treze mil cento e vinte e um
reais e dezesseis centavos). Prazo: 06 (seis) meses. Dotação Orçamentária: 2071.19.571.001.4007.0001.3.3.90.20.0.101 Data de
assinatura: 12/05/2020. Data de início: 14/08/2020 Signatários:
Paulo Sérgio Lacerda Beirão – Presidente interino da FAPEMIG e
Alexandra Aparecida Rodrigues de Abreu – Bolsista.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O BDMG torna público que sua Autoridade Competente, em
13/05/2020, homologou a licitação BDMG-06/2020, processo de
compras nº 5201018 000001/2020 no portal Compras MG, tendo
sido deserto o certame.

3 cm -13 1354159 - 1
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 10.274/16 “CALCIUM AND CAMP INTERPLAY IN CANCER: DOES
CROSS TALK BETWEEN CAMP AND CALCIUM SIGNALING UNDERLIE UNCROLLED CELL GROWTH”. OBJETO:
convalidação dos atos praticados desde o seu vencimento e prorrogação do período de vigência por 18 meses; alteração de instituição executora; alteração de coordenador; inserção de Fundação
Gestora; alteração do representante legal e responsável SEDE.
DATA DE ASSINATURA: 12/05/2020. SIGNATÁRIOS: Paulo
Sérgio Lacerda Beirão – Presidente em Exercício da FAPEMIG,
Rodrigo Diniz Mascarenhas – Subsecretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da SEDE, Luciana Quaresma Rodrigues - Assessora da Subsecretariade Ciência, Tecnologia e Inovação da SEDE,
Sandra Regina Goulart Almeida - Reitora da UFMG, Air Rabelo
- Presidente do Conselho Executivo da FUMEC, Alfredo Gontijo de Oliveira - Presidente da FUNDEP, Jader dos Santos Cruz Coordenador Substituto, Andreia Laura Prates Rodrigues - Coordenadora Substituída
4 cm -13 1354128 - 1
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
APQ-00857-15 ; 26/07/2020 ; 25/07/2021 ; Prorrogação ; APQ00969-16 ; 14/06/2020 ; 13/12/2020 ; Prorrogação ; APQ03611-16 ; 18/07/2020 ; 17/01/2021 ; Prorrogação ;
1 cm -13 1354418 - 1
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE
PROCESSO DE COMPRAS Nº 2071022 000013/2020
PROCESSO SEI Nº 2070.01.0000912/2020-21
Em atendimento ao art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e considerando as justificativas e documentações apresentadas nos autos
do Processo SEI Nº 2070.01.0000912/2020-21, bem como a Nota
Jurídica nº 116/2020 (SEI Nº 13581164), no uso da competência
atribuída pelo art. 2º, III, do Decreto Estadual nº 43.817/2004,
RATIFICO o Ato de Reconhecimento de Inexigibilidade de Licitação do Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças (SEI Nº
14237803), com fundamento no art. 25, caput, da Lei Federal nº
8.666/93, para que aFundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais-FAPEMIG possa contrataroCONSÓRCIO
ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA,inscritono CNPJ
nº10.426.715/0001-64,para a prestaçãode serviçosdebilhetagem
eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e municipais,
destinado aos servidores da FAPEMIG.
A despesa da contratação ocorrerá à conta das seguintes dotaçõesorçamentárias da FAPEMIG, para o presente exercício e as que
as sucederem: 2071.19.122.705.2500.0001.3.3.90.49.04.0.10.1,2
071.19.571.001.4007.0001.3.3.90.49.04.0.10.1,2071.19.573.001.
4008.0001.3.3.90.49.04.0.10.1,2071.19.571.001.4009.0001.3.3.9
0.49.04.0.10.1,2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.49.04.0.10.1,2
071.19.571.068.4430.0001.3.3.90.49.04.0.10.1,que acobertarãoo
valor total deR$ 43.152,00 (quarenta e três mil cento e cinquenta
e dois reais). Belo Horizonte, 13 de maio de 2020. Ass) Prof. Dr.
Paulo SérgioLacerdaBeirão, Presidente em exercício.
6 cm -13 1354389 - 1

EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE
OUTORGA DE BOLSA Nº 7.278/2018-3
Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – FAPEMIG e David Robison da Silva – Bolsista. Objeto:
Aditivo à concessão de Bolsa Empreendedorismo de Desenvolvimento Tecnológico (BEDT-III). Valor mensal: R$ 1.521,30 (um
mil quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos)Valor total:
R$ 9.127,80 (nove mil cento e vinte e sete reais e oitenta centavos) Prazo: 06 (seis) meses. Dotação Orçamentária: 2071.19.571
.001.4007.0001.3.3.90.20.0.101 Data de assinatura: 12/05/2020.
Data de início: 04/09/2020 Signatários: Paulo Sérgio Lacerda
Beirão – Presidente interino da FAPEMIG e David Robison da
Silva – Bolsista.

EXTRATO DE ADITIVO AO TERMO DE
OUTORGA DE BOLSA Nº 7.306/2019-2
Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – FAPEMIG e Maria Clara Santana e Silva – Bolsista.
Objeto: Aditivo à concessão de Bolsa Empreendedorismo de
Desenvolvimento Tecnológico (BEDT-III). Valor mensal: R$
1.521,30 (um mil quinhentos e vinte e um reais e trinta centavos)
Valor total: R$ 9.127,80 (nove mil cento e vinte e sete reais e

Minas Gerais - Caderno 1
ROSAL ENERGIA S.A – CNPJ N.º 03.475.839/0001-74
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS
DE MATERIAL E SERVIÇOS
AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico SL/MS 840-G14051. Objeto: TCs e TPs para
UHE Rosal. Edital e demais informações disponíveis no site
http://compras.cemig.com.br
EXTRATO DE ADITIVO
EO – Rosal Energia S.A. x Construserv Serviços Gerais Ltda.
Objeto: Renúncia ao reajuste contratual vincendo em 2020 referente ao contrato 4570017843. Ass.: 05/05/2020.
3 cm -13 1354467 - 1

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
DO CONTRATO Nº 07/2019.
Partes: Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais – IDENE e a empresa Petrobras Distribuidora S.A.
Objeto: Reequilíbrio financeiro econômico-financeiro do Lote 01,
com alteração de valores. Data da Assinatura: 13 de maio de 2020.
Assinam: Nilson Pereira Borges pelo IDENE e Glaucius de Lucca
Braga, pela empresa.
2 cm -13 1354196 - 1

Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG

3 cm -13 1354161 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 14/2019, Processo de Compras n° 3151005.000012/2019 - Estagiários. Partes: EMPRESA
MINEIRA DE COMUNICAÇÃO LTDA. - EMC e CENTRO DE
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA DE MINAS GERAIS.
Objeto: a) prorrogação da vigência do contrato por mais 12 (doze)
meses, a partir de 14/05/2020, findando em 13/05/2021; b) alteração da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado; c) alteração
do valor contratual para fazer face às atualizaçõesdecorrentes das

oitenta centavos) Prazo: 06 (seis) meses. Dotação Orçamentária:
2071.19.571.001.4007.0001.3.3.90.20.0.101 Data de assinatura:
12/05/2020. Data de início: 25/08/2020 Signatários: Paulo Sérgio
Lacerda Beirão – Presidente interino da FAPEMIG e Maria Clara
Santana e Silva – Bolsista.
3 cm -13 1354162 - 1

AVISO DE LICITAÇÃO
O BDMG torna público que realizará, no dia 27 de maio de 2020,
às 09h30, pregão eletrônico edital BDMG-06-A/2020, processo de
compras nº 5201018 000002/2020 no portal Compras MG, objetivando a contratação dos serviços de seguro de dano, em regime
de primeiro risco absoluto, para a cobertura de incêndio, queda
de raio e explosão de qualquer natureza aos imóveis residenciais
adquiridos mediantes operações de financiamento, realizadas no
âmbito do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado
de Minas Gerais – FAHMEMG, conforme demais condições do
edital e anexos. 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.
RETIFICAÇÃO PUBLICAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO
O BDMG retifica a publicação da homologação da licitação do
edital BDMG-03/2020, feita na edição de 28/04/2020, no Diário do Executivo, página 18: onde se lê “R$49.249,28”, leia-se
“R$40.249,28”.
6 cm -13 1354478 - 1

Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG
COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS
DE MATERIAL E SERVIÇOS
AVISO DE EDITAL
Pregão Eletrônico SL/MS 500-G14050. Objeto: Motores Pitch.
Edital e demais informações disponíveis no site http://compras.
cemig.com.br
2 cm -13 1354472 - 1
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A
CNPJ: 06.981.180/0001-16
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS
DE MATERIAL E SERVIÇOS
AVISO DE EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO SL/MS 530-H14053. Objeto: contratação dos serviços de Linha Viva / Serviços de Construção RDA
para Regional Centro. Edital e demais informações disponíveis no
site http://compras.cemig.com.br.
EXTRATO DE CONTRATO
SC/IM - 11156. Partes: Cemig Distribuição S.A. x Éber Luiz
Rocha Júnior. Fundamento: Pregão Eletrônico SL/MS 500H13909 - lote 26. Objeto: imóvel urbano constituído pelos lotes
1, 2, 3, 4, e 5, na rua das Alamandas, todos da quadra 48, loteamento denominado Náutico Três Marias, com área total registrada de 1.966,47 m², conforme consta das Matrículas nºs 10.466,
10.467, 10.468, 10.472 e 10.473, todas no livro 2-AF, do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Três Marias/MG. Valor:
R$ 41.200,00. Ass. 08/05/20. Processo Licitatório homologado
em 31/03/20. Edital e demais informações disponíveis no site
http://compras.cemig.com.br
EXTRATO DE ADITIVO
SL/PM – CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A x Clamper Ind e
Comercio S/A. Objeto: Acréscimo de 24,18% ao Contrato
4630002263. Valor de R$5.133.520,00 para R$6.374.770,00.
Data: 06/05/2020.
PR/FA - Cemig Distribuição S.A x Locamig Locações e Serviços
Ltda - ME. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais 24
dias ao Contrato 4680004960. Data: 28/04/2020.
6 cm -13 1354446 - 1
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S. A.
CNPJ: 06.981.176/0001-58
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS
DE MATERIAL E SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO
EO/RM - 4680005985/510. Partes: CEMIG GERAÇÃO E
TRANSMISSÃO S.A. – CEMIG GT x STK SISTEMAS DO
BRASIL LTDA. Fundamento: Licitação Eletrônica - SL/MS 510TK13941. Objeto: fornecimento de materiais e equipamentos,
desmontagem, montagem, serviços de engenharia e obras civis,
para a implantação dos reforços das SEs Juiz de Fora 1, Lafaiete
1 e Ouro Preto. Prazo: 50 meses. Valor: R$ 53.772.077,70. Ass.:
29/04/2020. Processo Licitatório homologado em: 29/04/2020.
RESULTADO LICITAÇÃO
A Cemig Distribuição S.A. e a Cemig Geração e Transmissão
S.A. comunicam o resultado do Pregão Eletrônico SL/MS 500H13909, objeto: Alienação de imóveis, distribuídos em 26 (vinte
e seis) lotes, localizados em Minas Gerais, publicado no jornal
Minas Gerais dia 07/03/20: Lotes 01 a 25: licitação deserta. Edital
e demais informações disponíveis no site http://compras.cemig.
com.br
4 cm -13 1354454 - 1

Companhia de Saneamento do
Estado de Minas Gerais - COPASA

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
DISPENSAS DE LICITAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso XV da Lei Federal
13.303/16. LEG: 37.246. Objeto: Obras emergenciais de recuperação e contenção de interceptores em Betim/MG e do interceptor Arruda, em Belo Horizonte/MG. Prestador e Valor: COMIM
Construtora EIRELI. R$2.401.263,17 Prazo de Vigência: 180
dias. Reconhecimento do Ato: Cláudio César Dotti – Superintendência de Empreendimentos. Ricardo Augusto Simões Campos.
– Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e de
Empreendimentos. Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tavares
de Castro. – Diretor-Presidente da COPASA.
Fundamentação Legal: Art. 30, inciso II da Lei Federal 13.303/16.
LEG: 37.337. Objeto: Contratação de escritório de advocacia especializado para atuar em 8(oito) ações trabalhistas que tramitam na
Vara do Trabalho de Lavras/MG. Prestador e Valor: Robortella e
Peres Sociedade de Advogados. R$626.000,00 Prazo de Vigência:
Até o transitado em julgado de todos os processos, em último grau
de jurisdição. Reconhecimento do Ato: Daniela Victor de Souza
Melo - Procuradora Jurídica e Carlos Eduardo Tavares de Castro
- Diretor-Presidente. Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tavares
de Castro - Diretor Presidente da COPASA MG
A DIRETORIA
7 cm -13 1354435 - 1

Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais - INDI
AVISO DE LICITAÇÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE
MINAS GERAIS - INDI torna pública a realização do pregão
eletrônico nº 02/2020. Objeto: contratação de empresa prestadora
de serviços técnicos e especializados de contabilidade, conforme
especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I, e de
acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste edital
e seus anexos. O edital se acha disponível para baixa (“download”) gratuitamente em http://www.indi.mg.gov.br/editais/licitacoes/ e no Portal de Compras MG (www.compras.mg.gov.br),
onde todas as operações serão realizadas. Recebimento das propostas: a partir das 10h00min do dia 14/05/2020 até às 10h00min
do dia 27/05/2020. Abertura da sessão pública: dia 27/05/2020, às
10h00min. Etapa de lances: dia 27/05/2020, às 10h00min. Pregoeiro: Gustavo Henrique Gonçalves Serafim.
3 cm -13 1354314 - 1

Companhia de Gás de Minas
Gerais - GASMIG

CONTRATOS
Contrato nº 4600000786. Partes Gasmig x Agile Empreendimentos e Servicos EIRELI. Fundamento: Pregão Eletrônico GPR0005/20. Objeto: contratação dos serviços contínuos de apoio
comercial. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses. Valor: R$ R$
3.959.596,80. Assinatura: 13/05/2020.
Angela Maria Valentino Campos
Gerente de Contratos e Licitações
3 cm -13 1354337 - 1

ADITIVOS
Partes: Gasmig x Consórcio Exitus - Planal Engenharia. Objeto:
1º Aditivo ao CT 4600000674, com acréscimo quantitativo de
100.776,82 Unidades de Serviço de Projetos de Gás (USPG), ao
valor unitário de R$4,27, totalizando R$ 430.317,02, o corresponde a 23,96% do valor do contrato. Assinatura: 13/05/2020.
Angela Maria Valentino Campos
Gerente de Contratos e Licitações
3 cm -13 1354488 - 1

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
DIRETORIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE CONVÊNIOS E PARCERIAS
NOTIFICAÇÃO 148/2020 – CONVÊNIO 0110/2012
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATIS, 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 0110/2012, firmado entre a Prefeitura
Municipal de Patis, MG, inscrita sob CNPJ 01.612.478/0001-35,
foram aprovadas com ressalvas em 06 de maio de 2020, nos termos da legislação vigente.
Belo Horizonte, 13 de maio de 2020.
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -13 1354479 - 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 3202005140005180124.
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Relatório de histórico do processo de compra
No. do processo:

2071022 000013/2020

Data: 14/05/2020

Órgão ou entidade: FUND. DE AMPARO A PESQ. DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Unidade administrativa de compra: DCC/FAPEMIG
Procedimento de contratação:

Inexigibilidade - Fornecedor Exclusivo

Situação atual:

Concluído

Valor total previsto:

R$ 43.152,00

Data: 14/05/2020 - 11:30:24
Responsável:

Situação:

013.904.986-03

Concluído

- M669749

THIAGO BERNARDO BORGES
Decisão:

Ratificado

Justificativa:
Processo Concluido
Data: 12/05/2020 - 11:57:21

Situação:

Tempo de permanência na situação:
Responsável:

014.015.116-86

Em andamento

1 dia(s) e 23 hora(s)

- X0115429

JOEL FIRMINO DE AZEVEDO
Decisão:

Aprovado

Justificativa:
Conforme Nota Jurídica emitida pela Procuradoria da Fapemig nº: 116/2020 (SEI 13581164) e Nota
Explicativa inserida pela área requisitante (SEI 14210003).
Data: 12/05/2020 - 11:04:40
Responsável:

Situação:

120.369.936-05

Pendente para aprovação

- M1477969

MIRIA DOS REIS MOREIRA
Decisão:

Aprovado com Ressalva

No. do parecer:

000116/2020

Observações:
Aprovado com ressalva.
Data: 12/05/2020 - 10:31:52
Responsável:

Situação:

014.015.116-86

Pendente para emissão de parecer jurídico

- X0115429

JOEL FIRMINO DE AZEVEDO
Justificativa:
Início processo
Data: 07/04/2020 - 14:07:25
Processo de compra / SIAD

Situação:

Gerado

RELATÓRIO DE HISTÓRICO DO PROCESSO DE COMPRA
Página 1 de 2
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Relatório histórico do processo de compra (14319335)
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Responsável:

014.015.116-86

- X0115429

JOEL FIRMINO DE AZEVEDO
Observações:
Vínculo do último pedido ao processo de compra
Data: 07/04/2020 - 14:05:10
Responsável:

Situação:

014.015.116-86

Gerado

- X0115429

JOEL FIRMINO DE AZEVEDO
Justificativa:
Processo Criado

Processo de compra / SIAD

RELATÓRIO DE HISTÓRICO DO PROCESSO DE COMPRA
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FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Av. José Cândido da Silveira, nº 1.500 - Bairro Horto / Belo Horizonte - CEP 31035-536
Versão v.20.08.2019.

Processo nº 2070.01.0000912/2020-21

CONTRATO Nº 009247428, DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A
FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS – FAPEMIG E A
EMPRESA CONSORCIO
ÓTIMO
DE
BILHETAGEM
ELETRÔNICA, NA FORMA
ABAIXO:

A FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERIAS - FAPEMIG, com
sede na Avenida José Cândido da Silveira, nº 1500, Bairro Horto, Belo Horizonte, Minas Gerais,
inscrita no CNPJ sob o nº 21.949.888/0001-83, doravante denominada CONTRATANTE, neste
ato representada por seu Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, Thiago Bernardo
Borges, inscrito no CPF sob o nº 013.904.986-03, conforme Ato de nomeação publicado no
Diário Oficial do Estado em 09/01/2019 e delegação prevista na Portaria PRE nº 64/2019 e a
empresa e a empresa CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, endereço de
correio eletrônico: correio eletrônico: jaquelinef@otimoonline.com.br; inscrito(a) no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ – sob o número 10.426.715/0001-6 4, com sede na na
Rua Aquiles Lobo, 504, 5º andar, Bairro Floresta – Belo Horizonte/M, neste ato representado
pelo Sr. Heloísio Marcos Silveira, portador(a) da Carteira de Identidade RG nº MG 1.033.308,
expedida pela SSP/MG, e CPF nº 078.016.456-34, doravante denominada CONTRATADA,
celebram o presente Contrato, decorrente do Processo de Compras 2071022 000013/2020 /
Processo SEI 2070.01.0000912/2020-21, que será regido pela Lei nº 8.666/1993, com suas
alterações posteriores, aplicando-se ainda, no que couber, as demais normas específicas
aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas expressamente.
1.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO
1.1.
O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de serviços
de bilhetagem eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e municipais, destinado
aos servidores da FAPEMIG, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo
de Referência.
PADRÃO - Contrato de Serviço FAPEMIG/NCC 14507607
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1.2.
Este Termo de Contrato vincula-se ao Termo de Referência do Processo
2070.01.0000912/2020-21
(14774782) e
à
proposta
vencedora (12928250),
independentemente de transcrição.
1.3.

2.

Objeto da contratação:

ITEM

DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

1

000007030

1

VALOR
ESTIMADO

VALOR
ESTIMADO

MENSAL
(R$)

ANUAL
(R$)

R$ 3.596,00

R$
43.152,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DO LOCAL E DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1.
A execução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de
Referência, inclusive no tocante a prazos.

3.

CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA
3.1.
Este contrato tem vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu
extrato no órgão oficial de imprensa; podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da
Lei 8.666/93, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da
autoridade competente e observados os seguintes requisitos:
3.1.1.

Os serviços tenham sido prestados regularmente;

3.1.2.
Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração
mantém interesse na realização do serviço;
3.1.3.
Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente
vantajoso para a Administração;
3.1.4.
Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de
habilitação.
3.1.5.
Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na
prorrogação;
3.1.5.1.
contratual.

A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação

3.1.6.
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração
de termo aditivo.
4.

CLÁUSULA QUARTA – PREÇO
4.1.
O valor total da contratação é de R$ 43.152,00 (quarenta e três mil cento e
cinquenta e dois reais).
4.2.
No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e
indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da
contratação.
4.3.
O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos
à CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
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5.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1.
A despesa decorrente desta contratação correrá por conta da (s)
dotação(ões) orçamentária(s), e daquelas que vierem a substituí-las:
2071.19.122.705.2500.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4007.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.573.001.4008.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4009.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.068.4430.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
5.2.
No(s) exercício(s) seguinte(s), correrão à conta dos recursos próprios para
atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada
exercício financeiro.

6.

CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO
6.1.
O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se
no Termo de Referência (14774782).

7.

CLÁUSULA SÉTIMA – REAJUSTE
7.1.
Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
sempre que ocorrer majoração no preço das passagens do Transporte Coletivo
Intermunicipal Metropolitano de Passageiros por ônibus da Região Metropolitana - RMBH.
7.2.
Durante o prazo de vigência, sempre que ocorrer majoração dos preços das
tarifas, devidamente publicado pelos Órgãos Competentes.
7.3.
O direito a que se refere o item 7.2 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da gestora do contrato, em até 30 (trinta) dias após a publicação
da majoração dos preços das tarifas devidamente publicada pelos Órgãos Competentes.
7.3.1.
Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
7.3.2.
Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.

8.

CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO
8.1.
A fiscalização da execução do objeto será efetuada por
Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no
Termo de Referência.

9.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGIME DE EXECUÇÃO
9.1.
O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA
e os materiais que serão empregados são aqueles previstos no Termo de Referência.

10.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
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CONTRATADA
10.1.
As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas
previstas no Termo de Referência (14774782).
11.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FRAUDE E CORRUPÇÃO
11.1.
Nos procedimentos licitatórios realizados pelo Estado de Minas Gerais serão
observadas as determinações que se seguem.
11.2.
O Estado de Minas Gerais exige que os licitantes/contratados, observem o
mais alto padrão de ética durante a licitação e execução dos contratos. Em consequência
desta política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos:
11.2.1.
“prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a
solicitação de qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um agente público
no processo de licitação ou execução do contrato;
11.2.2.
“prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar
um processo de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do
contratante;
11.2.3.
“prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os
concorrentes (antes ou após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento
do contratante, destinado a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais
não competitivos e privar o contratante dos benefícios da competição livre e aberta;
11.2.4.
“prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar,
diretamente ou indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a
participação delas no processo de licitação ou afetar a execução de um contrato;
11.2.5.

“prática obstrutiva” significa:

11.2.5.1.
destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas
materiais para investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores
com o objetivo de impedir uma investigação do contratante ou outro órgão de
Controle sobre alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração;
significa ainda ameaçar, assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com
vistas a impedir a liberação de informações ou conhecimentos que sejam
relevantes para a investigação; ou
11.2.5.2.
agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do
direito do contratante ou outro órgão de Controle de investigar e auditar.
11.3.
O Estado de Minas Gerais rejeitará uma proposta e aplicará as sanções
previstas na legislação vigente se julgar que o licitante, diretamente ou por um agente,
envolveu-se em práticas corruptas, fraudulentas, conspiratórias ou coercitivas durante o
procedimento licitatório.
11.4.
A ocorrência de qualquer das hipóteses acima elencadas, assim como as
previstas no Anexo I da Portaria SDE nº 51 de 03 de julho de 2009, deve ser encaminhada
à Controladoria Geral do Estado - CGE para denuncia à Secretaria de Desenvolvimento
Econômico do Ministério da Justiça para adoção das medidas cabíveis.
12.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ANTINEPOTISMO
12.1.
É vedado a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja
familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no
órgão Contratante.

13.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1.
As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no
Termo de Referência (14774782).
14.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO
14.1.
O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas
no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma
Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
14.2.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurandose à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
14.3.
A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.4.
O termo de rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes
aspectos, conforme o caso:
14.4.1.
cumpridos;

Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente

14.4.2.

Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

14.4.3.

Indenizações e multas.

14.5.
É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra
pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos
de habilitação exigidos na contratação original; sejam mantidas as demais cláusulas e
condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência
expressa da Administração à continuidade do contrato.
14.6.
As partes entregarão, no momento da rescisão, a documentação e o material
de propriedade da outra parte, acaso em seu poder.
14.7.
No procedimento que visar à rescisão do vínculo contratual, precedida de
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente, será assegurado o devido
processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras, inclusive a
suspensão da execução do objeto.
15.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES
15.1.
O presente contrato poderá ser alterado nos casos previstos pelo art. 65 de
Lei n.º 8.666/93, desde que devidamente motivado e autorizado pela autoridade
competente.
15.1.1.
A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.1.2.
As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes
contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS.
16.1.
Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, e demais normas federais de licitações e
contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº
8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos
contratos.
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17.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – PUBLICAÇÃO
17.1.
A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa
de Minas Gerais, correrá a expensas da CONTRATANTE, nos termos da Lei Federal
8.666/93 de 21/06/1993.

18.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – FORO
18.1.
As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para
dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes deste Contrato.

E, por estarem de acordo com o estabelecido as partes assinam eletronicamente o presente
instrumento.

Belo Horizonte, data da assinatura eletrônica.

THIAGO BERNARDO BORGES
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

HELOÍSIO MARCOS SILVEIRA
Representante legal da CONTRATADA
CONSÓRCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
Documento assinado eletronicamente por Heloísio Marcos Silveira, Usuário Externo,
em 28/05/2020, às 16:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Thiago Bernardo Borges, Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças, em 28/05/2020, às 16:36, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14507607 e o código CRC 05411C51.

Referência: Processo nº 2070.01.0000912/2020-21
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ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
Departamento de Gestão de Pessoas

Versão v.20.08.2019.

TERMO DE REFERÊNCIA

DATA
28/05/2020

Órgão
Solicitante

Número
Compra

do

FAPEMIG

000016/2020

Responsável pelo Pedido
Nome:
Leão

Ronnie

Peterson

Email: ronnieleao@fapemig.br
Ramal para contato: 134

1.

Pedido

de

Número da Unidade de Compra
2071022

Superintendência
ou Diretoria
Diretoria de
Planejamento,
Gestão e Finanças
- DPGF

OBJETO:

O presente termo de referência tem por objeto a prestação de serviços de bilhetagem eletrônica
no serviço intermunicipal/metropolitano e municipais, destinado aos servidores da FAPEMIG,
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste documento.

1.1.

Item

Código
item
SIAD

do
no

1

000007030

Quant.

Unid. de
aquisição

Descrição
CATMAS

do

item

1

SERVIÇO

SERVIÇOS
DE
FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Contratação dos serviços de bilhetagem eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e
municipais compreendendo a aquisição de créditos eletrônicos de vale-transporte, a cessão do
uso do cartão ótimo vale-transporte e a prestação de serviço carga a bordo de créditos
eletrônicos de vale-transporte através do aplicativo "websigom", observando o Ato
Complementar nº 14 de 30 de janeiro de 2009, da Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas, que estabelece que a geração, emissão e comercialização de vale-transporte
coletivo por ônibus da região metropolitana de Belo Horizonte, deve ser realizado pelo
Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.
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1.2.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.2.1.
A cessão do uso do CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE será feita a título de
COMODATO, nos termos dos artigos 579 a 585 do Código Civil, transferindo apenas o direito
de uso do cartão durante a vigência deste contrato e permanecendo a propriedade deste com o
CONTRATADO.
1.2.2.

Definições:

A) CARGA A BORDO - recurso oferecido ao CONTRATANTE, que permite ser solicitada carga
de créditos eletrônicos de vale-transporte nos CARTÕES ÓTIMO VALE-TRANSPORTE, através
dos validadores dos veículos, desde que antecedido do pedido de compra e da efetivação do
pagamento;
B) CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE - meio físico que agrega os dispositivos necessários
para interagir com o validador e onde são carregados os créditos eletrônicos de vale-transporte
adquiridos pelo CONTRATANTE.
C) PREPARAÇÃO ELETRÔNICA – gravação, no chip do CARTÃO ÓTIMO VALETRANSPORTE, da chave do sistema e do código do CONTRATANTE junto ao CONTRATADO.
D) SOFTWARE APLICATIVO "WEBSIGOM" DE CARGA A BORDO - aplicativo a ser acessado
pelo CONTRATANTE através de internet para geração do pedido de CARGA A BORDO.
1.2.3.

Regras de utilização:

1.2.3.1.
Os pedidos de CARGA A BORDO deverão ser feitos através do aplicativo
“WEBSIGOM” acessado através do endereço eletrônico www.otimoonline.com.br.
1.2.3.2.
Os boletos bancários, para efetivação do pagamento referente ao pedido de
CARGA A BORDO, serão gerados pelo CONTRATANTE através do aplicativo “WEBSIGOM”.
1.2.3.3.
Os dias considerados úteis para recebimento e processamentos dos pedidos
pelo CONTRATADO serão de segunda a sexta-feira de 08 às 18 h, exceto feriados. Fora desse
horário os mesmos serão processados no dia útil seguinte. Em caso de inconsistência ou erro
nos pedidos recebidos, os prazos acima não poderão ser executados pelo CONTRATADO.
1.2.3.4.
O CONTRATANTE poderá fazer pedido adicional de CARTÃO ÓTIMO VALETRANSPORTE mediante solicitação por escrito e observando os procedimentos e parâmetros
estabelecidos no Contrato e seus respectivos termos aditivos.
1.2.3.5.
Não poderá ser efetivado novo pedido de CARGA A BORDO nos CARTÕES
ÓTIMO VALE-TRANSPORTE cujo pedido anterior não tenha sido efetivado em qualquer
validador instalado nos veículos do Sistema de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.
1.2.3.6.
O CONTRATANTE está ciente e dará ciência aos seus empregados beneficiários
do Vale-Transporte, que os créditos eletrônicos terão prazo de validade de 180 (cento e oitenta)
dias a partir de sua geração pelo CONTRATADO.
1.2.3.7.
Ao fim da validade dos créditos eletrônicos, os usuários do CARTÃO ÓTIMO
VALE-TRANSPORTE que ainda contenham créditos vencidos poderão procurar um Posto de
Venda para que os mesmos sejam revalidados.
1.2.3.8.
A revalidação prevista no parágrafo primeiro somente poderá ser realizada nos
primeiros 30 (trinta) dias após seu vencimento, respeitando a legislação vigente.
1.2.3.9.
O CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE poderá ser utilizado em todos os ônibus
do Sistema Regular de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Será
debitado do cartão o valor da tarifa do ônibus que está sendo utilizado.
1.2.3.10.
O CONTRATANTE está ciente e dará ciência a seus empregados beneficiários
do Vale-Transporte que o CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE tem o limite máximo de 06
(seis) utilizações diárias como parâmetro padrão.
1.2.3.11.
O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, ampliar o parâmetro descrito no
caput deste item, desde que encaminhe os cartões ao Posto de Venda para nova formatação e
mediante solicitação por escrito.
1.2.3.12.

Em caso de crédito ou débito de tarifa indevido no CARTÃO ÓTIMO VALE-
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TRANSPORTE fica convencionado que o valor das tarifas creditadas ou debitadas a mais será
compensado no próximo pedido.
1.2.3.13.
A solicitação de saldo do crédito eletrônico de vale-transporte do CONTRATANTE
deverá ser feita por escrito ao CONTRATADO.
1.2.3.14.
A solicitação será considerada como apresentada quando transmitida via e-mail
ou quando entregue, contra recibo, nos Postos de Venda do CONTRATADO, ou, ainda, se
enviada mediante carta registrada ao endereço do CONTRATADO.
1.2.3.15.
Os Postos de Venda do CONTRATADO funcionarão, diariamente, de segunda a
sexta-feira, de 08h às 17h, exceto feriados.
1.2.3.16.
Os endereços dos Postos de Venda estarão disponíveis no
www.otimoonline.com.br, através do SAC: (31) 3516-6000 e na sede do CONTRATADO.
2.

site

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

O objetivo do referido processo é dar prosseguimento a gestão do sistema de Bilhetagem
Eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e nos serviços municipais, tendo em vista em
especial o Ato Complementar nº 14 de 30 de janeiro de 2009, no qual, a geração, emissão,
comercialização de vale-transporte coletivo por ônibus da região metropolitana de Belo
Horizonte, é realizado pelo Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.
O novo Contrato tem por objeto a contratação de créditos eletrônicos de vale-transporte. A
deliberação nº 01 de 4/2/16 regulamenta a concessão de auxílio transporte, entretanto, trata-se
de benefício distinto, uma vez que não é taxado em folha e não implica em desconto na
remuneração do servidor. O contrato vigente (Nº 009039220), pactua 12 cartões para os
colaboradores que fazem uso do sistema Ótimo, e sua vigência expira em 28/05/2020.
Dessa forma, reforçamos a importância da continuidade do fornecimento do auxílio transporte,
uma vez que é um benefício que visa investir na qualidade de vida do servidor, de modo a
aumentar a produtividade da Fundação, favorecendo o ambiente de trabalho, evitando-se assim
o prejuízo de contratar, desenvolver e no final perder seus servidores, e justificamos a abertura
do processo a fim de contratarmos empresa para o atendimento especificado.
3.

JUSTIFICATIVA DO QUANTITATIVO

Os valores são creditados nos cartões (ÓTIMO) conforme cálculos, que consideram a tarifa do
meio de transporte utilizado pelo servidor (o tipo de transporte: metrô, ônibus suplementar,
ônibus circular, ônibus intermunicipal), o número de passagens necessárias e a distância entre
residência e trabalho. Além disso, há um limite máximo de saldo de crédito para os cartões.
Quando o limite é atingido, não é efetuada a carga no próximo mês.
O quantitativo especificado, encontra-se autorizado pelo Comitê de Orçamento e Finanças
através do Of. Cofin nº 0164/2020 (12181969), sendo que, a memória de cálculo observou os
quantitativos descritos abaixo:
Memória de Cálculo

TARIFA
6,45

CRÉDITOS
QTD. DE QTD. DE DIAS
TOTAL ESTIMADO
POR PESSOA CARTÕES
ÚTEIS/MÊS
2
12
23
R$ 3.560,40
TAXA DE SERVIÇO (1%)
R$ 35,60
TOTAL ESTIMADO MENSAL
R$ 3.596,00
TOTAL ESTIMADO ANUAL
R$ 43.152,00

O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA
dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados.
4.

JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

Devido à exclusividade na prestação de serviços por parte do Consórcio Ótimo De Bilhetagem
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Eletrônica, o processo será conduzido por inexigibilidade de licitação, com fundamento
no caput do Art. 25 da Lei 8.666/93, havendo inviabilidade de competição.
5.

CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

O critério para aceitação da proposta será o de MENOR VALOR POR ITEM, de acordo com a
especificação, uma vez que a contratação é composta de apenas um item, pertencendo assim
a um lote único, caracterizada a impossibilidade de parcelamento do mesmo.
A FAPEMIG conferirá o CRC, o Cadastro Informativo de Inadimplência em relação à
Administração Pública do Estado de Minas Gerais – CADIN, da Secretaria de Estado de
Fazenda
(http://consultapublica.fazenda.mg.gov.br/ConsultaPublicaCADIN/consultaSituacaoPublica.do),
nos termos do art. 10, inc. I do Decreto Estadual nº 44.694, de 28 de dezembro de 2007, e o
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública
Estadual – CAFIMP, da Controladoria-Geral do Estado (https://www.cagef.mg.gov.br/fornecedorweb/br/gov/prodemge/seplag/fornecedor/publico/index.zul ), nos termos do art. 12 da Lei Estadual nº
13.994, 18 de setembro de 2001 e inc. III do art. 52 do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de
janeiro de 2012, e utilizará destes documentos para habilitá-lo.
6.

DA EXECUÇÃO DO OBJETO:
6.1.

Prazo da prestação dos serviços:
6.1.1.
Após a assinatura e publicação do contrato, os cartões serão retirados
pela FAPEMIG na sede do Consórcio Ótimo: Rua Aquiles Lobo, Nº 504 – 5º Andar,
Bairro Floresta, nesta capital.

6.2.

6.1.1.1.

Início das atividade: 05 dias úteis após a assinatura do contrato;

6.1.1.2.

Periodicidade: anual

Do local da prestação dos serviços:
6.2.1.
Os serviços serão prestados no seguinte endereço: na Av. José
Cândido da Silveira, 1.500, bairro Horto, Belo Horizonte, MG, CEP 31.035-536.

6.3.

Condições de recebimento:
6.3.1.

Os serviços serão recebidos:
6.3.1.1.

Provisoriamente, no ato da prestação em que se observará:

6.3.1.2.
Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade da
prestação e consequente aceitação, que deverá acontecer em até 10 dias
úteis, contados a partir do recebimento provisório.
6.3.2.
O recebimento/aprovação dos serviços pela FAPEMIG não exclui a
responsabilidade civil do fornecedor por vícios de quantidade ou qualidade dos
serviços
ou
disparidades
com
as
especificações
estabelecidas,
verificadas posteriormente, garantindo-se a Administração as faculdades previstas no
art. 18 da Lei n.º 8.078/90.
7.

DO PAGAMENTO:
7.1.
A Cessão de uso do CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE será efetuada
pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE a título de comodato.
7.2.
Pela prestação do serviço de CARGA A BORDO será cobrado da
CONTRATANTE o valor correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total do pedido
de créditos eletrônicos, sendo que o valor oriundo da aplicação desse percentual não
poderá ser inferior a R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) por cada cartão a carregar.
7.3.
O pagamento dos créditos eletrônicos e da prestação de serviços de carga a
bordo será efetuado à vista, através do Sistema Integrado de Administração Financeira SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do
beneficiário em um dos bancos credenciados pelo Estado, mediante o boleto bancário
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emitido pelo CONTRATADO, de acordo com o Art. 1º, do Decreto n. º 40.427 de 21 de
junho de 1999, publicado no Minas Gerais de 22 de junho de 1999.
7.3.1.
A Contratante deverá encaminhar uma cópia do boleto gerado no ato do
pedido, quitado, ao Contratado para liberação dos créditos eletrônicos, emissão do recibo
dos vales-transporte eletrônicos e da nota fiscal da prestação de serviços de carga a
bordo.
7.3.2.
Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo
de pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pelo CONTRATADO.
7.3.3.
Ocorrendo atraso de pagamento por culpa exclusiva da Administração, o
pagamento será realizado acrescido de atualização financeira, entre as datas do
vencimento e do efetivo pagamento, de acordo com a variação “pro-rata tempore” do INPC,
ou outro índice que venha substituí-lo, conforme a legislação vigente.
7.3.4.
Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte
DO CONTRATADO, o decurso de prazo para pagamento será interrompido, reiniciando a
contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida
atualização financeira.
7.4.
O pagamento da nota fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios
da execução do fornecimento.
8.

DO CONTRATO:
8.1.
Encerrado o procedimento de Inexigibilidade de licitação, o representante
legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, de acordo com os art. 62, da Lei 8.666/93.
8.2.
O instrumento de contratação, e demais atos firmados com a Administração,
serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema Eletrônico de
Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG.
8.2.1.
Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua cadastro, o(s)
contratado(s) deverá (ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do Governo do
Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e
clicar em "Clique aqui se você ainda não está cadastrado".
8.2.2.
Dúvidas com relação ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para o email atendimentosei@planejamento.mg.gov.br e cadastrosei@fapemig.br.
8.2.3.
A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na
aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico, conforme
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017, e demais normas aplicáveis, admitindo como
válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada (login/senha), tendo como
consequência a responsabilidade pelo uso indevido das ações efetuadas e das
informações prestadas, as quais serão passíveis de apuração civil, penal e administrativa.
8.3.
O fornecedor deverá comprovar a manutenção das condições de habilitação
para firmar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente.
8.4.
O contrato a ser firmado entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses, a
partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais,
podendo ser prorrogado por idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses,
mediante celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
8.4.1.
Os serviços a serem contratados têm caráter de "natureza continuada",
uma vez que, se trata de serviço indispensável, de natureza contínua, que se
interrompido, pode comprometer a continuidade das atividades, por isso a
contratação deve estender-se por mais de um exercício financeiro e continuamente.
8.4.2.
Poderá ser prorrogado, nos termos do item 8.4, apenas as parcelas
do serviço caracterizadas como contínuas, discriminadas a seguir: SERVIÇOS DE
FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE.
8.5.
Durante o prazo de vigência, os preços contratados poderão ser reajustados
sempre que ocorrer majoração no preço das passagens do Transporte Coletivo
Intermunicipal Metropolitano de Passageiros por ônibus da Região Metropolitana - RMBH.
8.6.

Durante o prazo de vigência, sempre que ocorrer majoração dos preços das
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tarifas, devidamente publicado pelos Órgãos Competentes.
8.7.
O direito a que se refere o item 8.6 deverá ser efetivamente exercido
mediante pedido formal da gestora do contrato, em até 30 (trinta) dias após a publicação
da majoração dos preços das tarifas devidamente publicada pelos Órgãos Competentes.
8.8.
Os efeitos financeiros retroagem à data do pedido apresentado pela
contratada.
8.9.
Desde que devidamente justificado e expressamente previsto no termo
aditivo, o direito ao reajuste poderá ser exercido em momento posterior, até o
encerramento do vínculo contratual.
9.
PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO
JURÍDICA:
9.1.
Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do artigo
67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente para
acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.
9.1.1.
Será designado o servidor: Ronnie Peterson Leão/MASP 1397538-8 e
seu substituto Ramon Pereira Souza/MASP 1164589-2.
9.2.
Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na
execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.
9.3.
A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui, nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecuções ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza
técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.
9.4.
O Contratante reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto
da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus anexos e da
proposta da CONTRATADA.
9.5.
As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal do
Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para adoção
das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº. 8.666/93.
9.5.1.
Caberá ao gestor os controles administrativos/financeiros necessários
ao pleno cumprimento do contrato.
10.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1.
A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação
orçamentária do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual relativa ao
exercício financeiro vigente - Lei 23.579 de 16/01/2020:
2071.19.122.705.2500.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4007.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.573.001.4008.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4009.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.49.04.0.10.1
2071.19.571.068.4430.0001.3.3.90.49.04.0.10.1

11.

DAS GARANTIAS:
11.1.

Garantia de execução:

11.1.1.

Não será exigida garantia de execução para este objeto.

11.2.

Garantia do produto/serviço: fabricante, garantia legal ou garantia
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convencional
11.2.1.
Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor
(CDC) de (30 dias - serviços não-duráveis); (90 dias - serviços duráveis) a partir da
data de recebimento do produto,sem prejuízo de outra garantia complementar
fornecida pelo licitante/fabricante em sua proposta comercial.
12.

OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES
12.1.

Da Contratada:
12.1.1.
Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições pactuadas, de
acordo com as exigências constantes neste documento.
12.1.2.
Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE
para ateste e pagamento.
12.1.3.
Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução
do objeto contratado.
12.1.4.
Garantir a qualidade na prestação do serviço e do fornecimento
comprometendo-se tomar as devidas providências no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas após a comunicação.
12.1.5.
Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar
desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de acordo com as
normas e especificações técnicas recomendadas neste documento.
12.1.6.
Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos materiais,
responsabilizando-se pelo transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais.
12.1.7.
Responsabilizar-se pela garantia dos materiais empregados nos itens
solicitados, dentro dos padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e
desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste
termo de referência.
12.1.8.
Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.
12.1.9.
Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo
pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver
inadimplência da CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.
12.1.10.
Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.
12.1.11.
Manter preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na
execução do objeto contratado.
12.1.12.
Responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou
aos seus bens, ou ainda a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
do objeto.
12.1.13.
Disponibilizar o acesso ao Software Aplicativo de CARGA A BORDO
ao CONTRATANTE, e proceder à sua manutenção de forma a mantê-lo
operacionalmente adequado para a execução do objeto deste contrato, durante sua
vigência.
12.1.14.
Providenciar Preparação Eletrônica do CARTÃO ÓTIMO VALETRANSPORTE na quantidade requerida pelo CONTRATANTE.
12.1.15.
Ceder ao CONTRATANTE, para uso, a título de comodato, o CARTÃO
ÓTIMO VALE-TRANSPORTE na quantidade especificada, para a execução do
objeto deste e durante sua vigência.
12.1.16.
Embarcar a CARGA A BORDO dos créditos eletrônicos nos veículos do
sistema de transporte coletivo para ônibus da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, conforme solicitado pelo CONTRATANTE no prazo máximo de 03 (três)
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dias úteis após a comprovação da efetivação do pagamento.
12.1.17.
Embarcar o pedido de bloqueio do CARTÃO ÓTIMO VALETRANSPORTE nos veículos do sistema de transporte coletivo por ônibus da Região
Metropolitana de Belo Horizonte solicitado pelo CONTRATANTE, e garantir esse
bloqueio no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contadas após a notificação.
12.1.18.
Apurar os créditos remanescentes dos cartões bloqueados, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito), ficando o CONTRATANTE responsável pela
utilização dos créditos dos cartões até seus efetivos bloqueios.
12.1.19.
Os dias considerados úteis para recebimento e processamento do
pedido de bloqueio do CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE e apuração dos
créditos remanescentes dos cartões bloqueados serão de segunda a sexta-feira de
08 às 18 h, exceto feriados. Fora desse horário os mesmos serão processados no
dia útil seguinte. Em caso de inconsistência ou erro nos pedidos recebidos, os prazos
acima não poderão ser executados pelo CONTRATADO.
12.1.20.
Mediante comunicação por escrito do CONTRATANTE, o
CONTRATADO disponibilizará novo CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE com os
créditos remanescentes, respeitando a legislação vigente.
12.2.

Da Contratante:
12.2.1.
Acompanhar e fiscalizar os serviços, atestar nas notas fiscais/faturas o
efetivo fornecimento do objeto deste Termo de Referência.
12.2.2.
Rejeitar, no todo ou em parte os itens entregues, se estiverem em
desacordo com a especificação e da proposta de preços da CONTRATADA.
12.2.3.
Comunicar a CONTRATADA todas as irregularidades observadas
durante o recebimento dos itens solicitados.
12.2.4.
Notificar a CONTRATADA no caso de irregularidades encontradas na
entrega dos itens solicitados.
12.2.5.
Solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição dos
materiais/serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
12.2.6.
Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para a
CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
12.2.7.
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
12.2.8.

Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

12.2.9.
Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e
previdenciários através dos documentos pertinentes.
12.2.10.
A distribuição dos Cartões CARTÃO ÓTIMO VALE-TRANSPORTE fica
restrita ao Departamento de Gestão de Pessoas da FAPEMIG.
12.2.11.
Credenciar formalmente junto à Contratada 01 (um) representante da
FAPEMIG para solicitação da 2ª via do cartão CARTÃO ÓTIMO VALETRANSPORTE.
12.2.12.
Disponibilizar, para utilização do Software Aplicativo "WEBSIGOM" de
CARGA A BORDO, micro computador e impressora com configuração mínima
necessária.
12.2.13.
Adquirir os vales-transporte sob a forma de créditos eletrônicos
exclusivamente junto ao CONTRATADO ou a terceiros por este credenciado, através
do aplicativo “WEBSIGOM”.
12.2.14.
Guardar e conservar no estado em que foram entregues os cartões
cedidos para uso, bem como devolver ao CONTRATADO os cartões que apresentem
vícios ou defeitos, os que não efetuarem nenhuma carga de créditos eletrônicos por
mais de 90 (noventa) dias ou todos os cartões quando o contrato for rescindido, nos
termos do art. 582 do Código Civil.
Parágrafo Primeiro: Caso não haja a devolução de qualquer CARTÃO ÓTIMO
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VALE-TRANSPORTE cedido quando da ocorrência do previsto no caput
deste item, o CONTRATANTE incorrerá, de pleno direito e sem a necessidade
de notificação, na multa contratual mensal de R$ 5,00 (cinco reais) por cartão
não devolvido, até atingir o valor de R$15,00 (quinze reais) por cartão,
podendo ser acionado judicialmente para sua restituição.
Parágrafo Segundo: Em caso de impossibilidade de devolução do CARTÃO
ÓTIMO VALE-TRANSPORTE
o
CONTRATANTE
deverá comunicar
imediatamente esse fato por escrito ao CONTRATADO, para o seu bloqueio.
Nesta hipótese, não haverá incidência de multa prevista no parágrafo primeiro
deste item, mas será cobrada uma multa pela não devolução do CARTÃO
ÓTIMO VALE-TRANSPORTE no valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cartão,
mesmo que não haja o pedido de reposição do cartão.
12.2.15.
Comunicar imediatamente, através do Aplicativo "WEBSIGOM",
utilizando a senha de acesso fornecida pelo CONTRATADO, a ocorrência de
extravio, perda, destruição, danificação, furto ou roubo de qualquer cartão cedido ao
CONTRATANTE, para que seja providenciado o seu bloqueio e emissão de 2ª via,
devendo constar na comunicação o número de série do cartão.
Parágrafo Primeiro: Em caso de qualquer das ocorrências acima
especificadas, o CONTRATANTE se responsabilizará pela utilização por
terceiros dos créditos disponíveis no cartão, até o efetivo bloqueio pelo
CONTRATADO, no prazo estipulado no item 12.1.17 deste Termo de
Referência.
Parágrafo Segundo: Para os pedidos de segunda via, o CONTRATANTE
deverá especificar na comunicação escrita o nome completo e o RG do
empregado autorizado a receber os cartões em nome do CONTRATANTE.
Estes cartões estarão disponíveis após 05 (cinco) dias corridos da solicitação.
O valor referente ao pedido de segunda via será cobrado no ato da entrega do
pedido.
Parágrafo Terceiro: O CONTRATADO, mediante solicitação por escrito do
CONTRATANTE, poderá transferir os créditos remanescentes do cartão
bloqueado para outro cartão em qualquer das ocorrências do caput
deste item, como também no caso de rescisão de contrato de trabalho,
condicionada à devolução do cartão do ex-empregado pelo CONTRATANTE.
Os valores referentes aos bloqueios também serão cobrados no ato da
transferência de créditos. O cartão bloqueado não poderá ser desbloqueado.
12.2.16.
Em caso de defeito do cartão, o CONTRATANTE deverá encaminhar o
mesmo a um dos Postos de Venda, juntamente com um comunicado por escrito,
assinado pelo responsável, e em papel timbrado da empresa ou carimbado,
descrevendo o problema e autorizando o bloqueio e a confecção de nova via.
Constatado o defeito o CONTRATADO emitirá nova via, que será entregue no
mesmo Posto de Venda, após 05 (cinco) dias corridos da solicitação, contraapresentação do protocolo. Caso o defeito apresentado seja decorrente de mau uso
será cobrada a taxa estipulada no § 3º da cláusula 3ª deste Contrato.
12.2.17.
O manuseio dos cartões deverá ser feito com cuidado. O CARTÃO
ÓTIMO VALE-TRANSPORTE não pode ser dobrado, perfurado, amassado, molhado,
nem deixado exposto ao sol, calor e agentes abrasivos. Não é permitido afixar
adesivos, nem escrever no cartão ou sobre o mesmo.
13.

SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1.
A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na Lei
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de
2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no Decreto Estadual nº. 45.902,
de 27 de janeiro de 2012, ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal,
às seguintes sanções:
13.1.1.

advertência por escrito;

13.1.2.

multa de até:

13.1.2.1.

0,3% % (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de
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atraso, sobre o valor do objeto não executado;
13.1.2.2.
20% % (vinte por cento por cento) sobre o valor da prestação de
serviços após ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de não
entrega do objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o torne
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou, ainda fora das
especificações contratadas ;
13.1.2.3.
2% % (dois por cento) sobre o valor total do contrato, em caso de
descumprimento das demais obrigações contratuais ou norma da legislação
pertinente.
13.1.3.
Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento de
contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
13.1.4.
Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
13.1.5.
Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;
13.2.
A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais sanções
previstas nos itens 13.1.1, 13.1.3, 13.1.4, 13.1.5.
13.3.
A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver, e/ou de
pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada administrativa e/ou
judicialmente.
13.4.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao processo de execução
contratual originário que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA,
observando-se o procedimento previsto no Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro
de 2012, bem como o disposto na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
13.5.
A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração
a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano
causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
13.5.1.
Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos
fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.
13.6.
A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos causados a Administração ou
a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo processo administrativo sancionatório.
13.7.
As sanções relacionadas nos itens 13.1.3, 13.1.4 e 13.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e
Contratar com a Administração Pública Estadual – CAFIMP.
13.8.
As sanções de suspensão do direito de participar em licitações e
impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser também
aplicadas àqueles que:
13.8.1.

Retardarem a execução do objeto;

13.8.2.

Comportar-se de modo inidôneo;

13.8.2.1.
Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração
falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como
ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação,
mesmo após o encerramento da fase de lances.
13.8.3.

Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.

13.9.
Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática
de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e pelo Decreto
Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração pública nacional ou
estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da
responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à Controladoria-Geral do Estado,
com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de
investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.
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Responsáveis
Ronnie Peterson Leao
MASP 13975388
Ramon Pereira Souza
MASP 1164589-2

Aprovação
Thiago Bernardo Borges
MASP 669749-4
Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças
Documento assinado eletronicamente por Ronnie Peterson Leao, Servidor(a)
Público(a), em 28/05/2020, às 10:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Ramon Pereira Souza, Gerente de
Planejamento e Gestão, em 28/05/2020, às 10:53, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Thiago Bernardo Borges, Diretor de
Planejamento, Gestão e Finanças, em 28/05/2020, às 13:04, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
14774782 e o código CRC EEC41758.

Referência: Processo nº 2070.01.0000912/2020-21
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sexta-feira, 29 de Maio de 2020 – 27

Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO
PMMG – 19ª RPM x Município de Funilândia. Cessão de Uso nº
01/2020. Objeto: empréstimo gratuito de 01 (um) imóvel, situado na
Rua Tristão Vieira, nº 178, Bairro Centro, em Funilândia/MG, imóvel este de propriedade da Srª Helena Lourenço Fernandes, CPF:
025.110.266-19, locado pela Prefeitura Municipal, para uso como
sede do 2º Grupamento/ 3º Pelotão/46ª Companhia de Polícia Militar do 25º Batalhão de Polícia Militar, com despesas de água , energia elétrica, internet e telefonia pagas pela Prefeitura Municipal de
Funilândia. Vigência: 60 meses a contar da data de publicação em
Diário Oficial.
3 cm -28 1359337 - 1

EXTRATO DE CONVÊNIO
PMMG – 55º BPM x Prefeitura Municipal de Lassance/MG. Convênio 02/2020, com o respectivo plano de trabalho. Objeto: Estabelecimento de condições de cooperação mútua para a execução
do Policiamento Ostensivo no município de Lassance/MG, com
suprimento de materiais e prestação de serviços para a Fração PM.
Vigência: 12 meses contados a partir da data de publicação.
2 cm -28 1359267 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
PMMG – 10ª RPM X Service Fernandes Ltda-ME. Termo Aditivo
04 ao Contrato nº 9197464/2018. Objeto: Ajuste da taxa de administração em 7% conforme Deliberação nº 03 de 15/05/2020 do comitê
de Orçamento e Finanças- Cofin, de R$5.749,14 para R$5.719,62.
Data: 28/05/2020.
2 cm -28 1359579 - 1

TERMO ADITIVO
PMMG–CSC-SAÚDE x Oxigás Resíduos Especiais Ltda. Pregão Eletrônico nº 06/2018. Processo de Compra nº 1252114
000035/2018. Contrato n° SIAD 9195645. 2° Aditivo. Objeto: prorrogação da vigência por mais um período de 12 (doze) meses e alteração da Cláusula Décima Quinta.
2 cm -28 1359179 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
SEGUNDO TERMO ADITIVO ao contrato de Nº 9192458/2018,
que celebram entre si o IPSM e a empresa ADIK Software Ltda;
Do Objeto: prorrogação por mais 12 meses da vigência do Contrato
de prestação de serviço de nº 9192458/2018, cujo objeto é a aplicação de soluções integradas de proteção de rede, que contemplam o
fornecimento das licenças de uso, atualização e suporte dos sistemas de email, web e endpoint, atualmente em uso pelo IPSM; Do
Preço: O valor anual estimado deste instrumento é de R$ 206.000,00
tendo em vista que a contratada concordou em manter os valores
iniciais da contratação; Das Dotações Orçamentárias: As despesas
decorrentes da presente contratação correrão por conta das dotações
orçamentárias do Instituto de Previdências dos Servidores Militares
de Minas Gerais -IPSM de nº 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90
40 02 0 49 1 e de nº 2121 09 122705 2 018 0001 3 3 90 40 02 0 49
1, neste exercício financeiro ou outra(s) que vier(em) a substituílas; Da Vigência: Esta contratação fica prorrogada pelo prazo de
12 meses, iniciando-se em 14 de junho de 2020, com previsão de
término em 13 de junho de 2021; Das Demais Cláusulas: - Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas e em plena vigência todas
as demais cláusulas e condições do Contrato Original, não alteradas
pelo presente instrumento; Foro: Belo Horizonte; Data: 28/05/2020;
Signatários: Paulo de Vasconcelos Junior, Diretor de Planejamento,
Gestão e Finanças, por contratante; Aparecida Cardoso Lemos, por
contratada.
5 cm -28 1359521 - 1
ERRATA
O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM,
(delegação conforme disposto no art. 16, do Decreto Estadual nº
45.741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/IPSM), a fim de retificar a publicação no MG nº 108 de 27/05/2020 – onde SE LÊ:
19ª RPM – Teófilo Otoni
Município
Interessado
Categoria
– Sete Lagoas Clínica de Clínica Médica
Sete Lagoas DOM
Oncologia e Hospital Dia Ltda
– LEIA –SE
19ª RPM – Sete Lagoas
Município
Interessado
Categoria
DOM – Sete Lagoas Clínica de Clínica Médica
Sete Lagoas
Oncologia e Hospital Dia Ltda
Belo Horizonte – Data: 28/05/2020
4 cm -28 1359573 - 1

Instituto de Previdência dos
Servidores Militares - IPSM
EXTRATO DO CONTRATO
Extrato do Contrato nº 9248956/2020 de Fornecimento, firmado
entre o IPSM e o fornecedor 01.402.400/0001-96 - CHRISPIM
NEDI CARRILHO EIRELI - EPP, Processo de compra nº 2121005
000017/2020, Pregão eletrônico. Objeto: aquisição de medicamentos de alto custo por demanda, com abertura de licitação através
de Pregão Eletrônico, para atender as necessidades do segurado C.
C. O. matrícula nº 093.690.006, beneficiário do Sistema de Saúde
PMMG/CBMMG/IPSM - SISAU, seguindo as especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Termo de Referência - Anexo
I do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2020-DAS/IPSM.. Valor
total: R$ 24.959,52. Vigência: início a partir da data de sua publicação e término em 31/12/2020. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 212
1.10.302.002.4001.0001.339030.12.0.49.1. Assinatura: 28/05/2020.
Signatários: pela contratada Sr. Chrispim Nedi Carrilho, pelo contratante Sr. Fabiano Villas Boa, Cel. PM QOR.
4 cm -28 1359407 - 1

RESUMO DE HABILITADOS
O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM,
(delegação conforme disposto no art. 16, do Decreto Estadual nº
45.741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019 - DG/IPSM), cumprindo
o disposto no subitem 9.2 do Edital de Credenciamento nº 05/2019,
divulga osprestadores HABILITADOS em credenciar-se no Sistema
de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito das regiões da Polícia Militar/MG. Data: 28/05/2020.
9ª RPM – Uberlândia
Município
Uberlândia

Interessado

Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Minas Gerais

Clínica Médica

15ª RPM – Teófilo Otoni

Teófilo Otoni

Interessado

Categoria

Orthos Centro de Ortopedia e Clínica Médica
Traumatologia Ltda

19ª RPM – Sete Lagoas
Município
Sete Lagoas

Interessado
Oftalmo Sete S/S

SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO,
GESTÃO DE FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATOS
EXTRATO DO IV TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 10/2016 (9073360)
PROCESSO DE COMPRAS Nº 1511189 82/2016
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1510.01.0015121/2018-96
Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica TELEFÔNICA BRASIL S/A. Do objeto: prestação de Serviço de Internet Móvel Pessoal
(SMP). Valor total R$ 151.200,00 (cento e cinquenta e um mil e
duzentos reais). Vigência: 19/05/2020 a 18/05/2021. Dotação Orçamentária: 1511.06.181.005.4025.0001.3.3.90.40.04.0.10.1; 1511.12
.368.007.2002.0001.3.3.90.40.04.0.10.1;
1511.06.302.007.2004.0001.3.3.90.40.04.0.10.1; 1511.06.128.007.
2003.0001.3.3.90.40.04.0.10.1;
1511.06.181.005.4022.0001.3.3.90.40.04.0.10.1; 1511.06.124.005.
4023.0001.3.3.90.40.04.0.10.1;
1511.06.183.005.4024.0001.3.3.90.40.04.0.10.1; 1511.06.181.005.
4016.0001.3.3.90.40.04.0.10.1;
1511.06.422.006.4222.0001.3.3.90.40.04.0.10.1; 1511.06.421.145.
4505.0001.3.3.90.40.04.0.10.1;
1511.06.122.705.2500.0001.3.3.90.40.04.0.10.1. Foro: B.Hte/MG.
Assinatura: 28/05/2020. Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
Contratante) e Cristiano Veloso Souza Mendes e Carlota Braga de
Assis Lima (P/ Contratada).
6 cm -28 1359593 - 1

Categoria

Unigastro Uberlândia Ltda

Município

Polícia Civil do Estado
de Minas Gerais

Categoria
Clínica Médica

5 cm -28 1359571 - 1

RESUMO DE HABILITADO
O Cel PM QOR Fabiano Villas Boas, Diretor de Saúde do
IPSM,(delegação conforme disposto no art. 16, do Decreto Estadual
nº 45.741, de 22/09/11 e Portaria 792/2019-DG/IPSM), cumprindo
o disposto no subitem 9.2 do Edital de Credenciamento nº 06/2019,
divulga oprestador HABILITADO em credenciar-se no Sistema de
Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito das regiões da Polícia
Militar/MG. Data: 28/05/2020 RMBH
Município
Interessado
Categoria
Laboratório Dental Araújo Serviço de Prótese
Belo Horizonte
Ltda
Dentária
3 cm -28 1359572 - 1

DLF-AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO
PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 131/2020.
A Coronel BM Diretora de Logística e Finanças, Gestora de Registros de Preços do CBMMG, torna público que estará recebendo
propostas para registrar preços, visando a aquisição de Equipamentos de Telecomunicações, com o objetivo de suprir as necessidades do CBMMG, conforme as especificações detalhadas no Anexo
I do Edital. A Sessão Pública deste pregão eletrônico ocorrerá às
09h00min, do dia 15 de junho de 2020, no Portal de Compras do
Estado. A íntegra do Edital poderá ser acessada no portal: http://
www.compras.mg.gov.br e outras informações poderão ser obtidas
na Seção de Gestão Orçamentária e Licitações da DLF, localizada
à Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, B. Serra Verde – 8º Andar
- Prédio “Minas”, BH/MG, tels. (31) 3915-7478 e 3916-8882. BH,
28Mai20. Daniela Lopes Rocha da Costa, Coronel BM/Gestora.
6°COB-EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 9055354/2016 DE SERVIÇO E FORNECIMENTO
Firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a)
CBMMG e o(s) fornecedor(es) 06.131.805/0001-50 - AUTO
MECANICA SJ LTDA - ME, Processo nº 1401363 000012/2016,
Pregão eletrônico. Objeto: Serviços de manutenção preventiva
e corretiva em veículos pesados da frota do pelotão de Bombeiros Militar da cidade de Três Corações. Prorrogação a partir de
31/05/2020 até 30/05/2021. Valor total: R$ 169.997,07. Assinatura:
20/05/2020. Signatários: pela contratada Adriano José da Silva,
CPF 033.478.716-50 pela contratante Geraldo Aparecido Coelho,
Maj BM.
6 cm -28 1359601 - 1

Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA
NOTIFICAÇÃO Nº 201/2020
O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, por ato por ato do seu Diretor-Geral Thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do Art.40, §2°,
Inciso II, do Decreto nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014, diante da impossibilidade de localização do autuado, faz publicar a notificação
do JULGAMENTO PROCEDENTE do auto de infração dos autuados a seguir relacionados, cabendo recurso a ser apresentado em uma das
unidades de fiscalização do IMA, no prazo da lei. A não apresentação de recurso à penalidade imposta no prazo de até 30 (trinta) dias a partir
do 5º (quinto) dia após essa publicação, exaure a instância administrativa. Notificados:
CPF/CNPJ

Auto de Infração nº

Ronaldo Rogério Dias

Nome do Autuado

779.067.306-82

022460-A

Lei 15.697/2005, art 12º, inciso I

Dispositivos Infringidos

166,80 UFEMG

Penalidade

José Mauri da Rosa

045.095.486-21

035805-A

Lei 15.697/2005, art 12º, inciso II

1500 UFEMG

Luiz Antônio Dias

172.927.786-15

035210-A

Lei 15.697/2005, art 12º, inciso II

600 UFEMG

Luiz Antônio Dias

172.927.786-15

035209-A

Lei 15.697/2005, art 12º, inciso I

Advertência
6 cm -28 1359623 - 1

NOTIFICAÇÃO Nº 199/2020
O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, por ato do seu Diretor-Geral Thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do Art.12, do Decreto
Nº 47.859, de 07 de fevereiro de 2020, faz publicar os AUTOS DE INFRAÇÃO, cujos autuados(as) não foram localizados. Ficam os autuados
abaixo relacionados notificados das respectivas autuações impostas, bem como do prazo de 30 (trinta) dias a partir do 5º (quinto) dia após essa
publicação, para apresentar defesa em uma das unidades de fiscalização do IMA. Notificados:
Nome do Autuado
CPF/CNPJ
Auto de Infração nº
Dispositivos Infringidos
José Rodrigues de Oliveira
30936411600
3117062019091000
Lei 10.021/89 artigo 5° Inciso I
Nilton Alípio da Silva
85812366691
3117062019091902
Lei 10.021/89 artigo 5° Inciso I
Danilo Aurélio Silva de Aschar
87830507600
3117062019090630
Lei 10.021/89 artigo 5° Inciso I
José Vitor Mendonça
09334014695
3117062019091052
Lei 10.021/89 artigo 5° Inciso I
Maonel Luiz Filho
23735597653
3117062019090351
Lei 10.021/89 artigo 5° Inciso I
6 cm -28 1359617 - 1

NOTIFICAÇÃO Nº 200/2020
O Instituto Mineiro de Agropecuária, por ato do seu Diretor-Geral
Thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do Art.40, §2°, Inciso
II, do Decreto nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014, diante da
impossibilidade de localização do autuado, faz publicar a notificação do JULGAMENTO IMPROCEDENTE do auto de infração dos autuado(s) a seguir relacionado(os). Não haverá imputação de penalidade ao(s) autuado (s) notificado(s) e o(s) processo(s)
relacionado(s) abaixo, será(ão) arquivado(s). Notificado(s):
Auto de
Nº Processo
Nome do Autuado
CPF/CNPJ
Infração nº Administrativo
Aparecida Ivone de 256.835.898-00 035806 A 000975823712019
Souza Oliveira
3 cm -28 1359621 - 1
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 724/2020.
Partes: IMA e o MUNICIPIO DE CÁSSIA. Objeto: Instalação de
um Escritório Seccional. Prazo de vigência: 60 meses a partir de
27-05-2020.
1 cm -28 1359585 - 1

Secretaria de Estado de
Cultura e Turismo
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE SUSPENSÃO
3º Termo Aditivo de Suspensão Unilateral do Contrato de Prestação de Serviços nº 9143937/2017 - Partes: EMG/SECULT e 4Tech
Manutenção Laboratorial, Refrigeração e Hospitalar Ltda..O presente 3º termo aditivo tem como objeto estabelecer a suspensão
temporária da execução contratual dos serviços de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva semestral dos bebedouros instalados nas dependências da Biblioteca Pública Estadual de
Minas Gerais (prédios sede e anexo) e no Arquivo Público Mineiro,
unidades vinculadas à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo,
pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua publicação,
por motivo de relevante interesse público.
Belo Horizonte, 27/05/2020. Assina: Fábio Caldeira de
Castro e Silva- Subsecretário de Estado de Cultura.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 009245544.
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – FAPEMIG. Contratada: Petrobrás Distribuidora S/A.
Objeto: Reequilíbrio econômico-financeiro dos itens que abarcam o
Contrato de Fornecimento nº 009245544, conforme Cláusula Sétima
do Contrato originário. Data de assinatura: 28/05/2020. Valor global estimado: R$ 18.768,60 (dezoito mil e setecentos e sessenta e
oito reais e sessenta centavos). Dotação Orçamentária: 2071.19.12
2.705.2500.0001.3.3.90.30.26.0.10.1. Signatários: Thiago Bernardo
Borges - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG,
Glaucius de Lucca Braga – Representante legal da Contratada.
3 cm -28 1359244 - 1
EXTRATO DE TERMO DE OUTORGA
Cex ; apq-00341-20 ; estudos visando a síntese total do remdesivir,
um anti viral em fase clínica no combate a covid-19 ; giovanni wilson amarante ; 2071 19 571 001 4010 0001 335043 0 10 1 , 2071
19 571 001 4010 0001 339020 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; universidade federal de juiz de fora ;
R$ 50.430,00 ; cds ; apq-00362-20 ; estratégia de educação à distância para a formação de profissionais de saúde no enfrentamento
da pandemia por covid-19 ; andreza werli alvarenga ; 2071 19
571 001 4010 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4010 0001
339020 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ;
universidade federal de minas gerais ; R$ 125.460,00 ; cbb ; apq00267-20 ; comorbidades microbianas como fatores de prognóstico
de covid-19 ; daniel de assis santos ; 2071 19 571 001 4010 0001
335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4010 0001 339020 0 10 1 ; início
a partir da publicação ; duração 12 meses ; universidade federal de
minas gerais ; R$ 102.423,60 ; cds ; apq-00281-20 ; de bem com a
vida: monitorando a saúde física e mental dos profissionais de saúde
durante a pandemia de covid-19 usando computação cognitiva ; alexandre sampaio moura ; 2071 19 571 001 4010 0001 335043 0 10
1 , 2071 19 571 001 4010 0001 339020 0 10 1 ; início a partir da
publicação ; duração 12 meses ; santa casa de misericórdia de belo
horizonte ; R$ 70.228,72 ;
EXTRATO DE TERMO ADITIVO
APQ-00473-16 ; 08/06/2020 ; 07/06/2021 ; Prorrogação ; APQ02144-16 ; 14/06/2020 ; 13/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-03277-16
; 14/06/2020 ; 13/12/2020 ; Prorrogação ; APQ-03350-16 ;
13/06/2020 ; 12/10/2020 ; Prorrogação ;
6 cm -28 1359605 - 1

3 cm -28 1359371 - 1
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DE TERMO DE SUSPENSÃO
1º TERMO ADITIVO DE SUSPENSÃO UNILATERAL
DO CONTRATO Nº 9.241.621/2020
CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
E TURISMO E A EMPRESA AMC INFORMATICA LTDA, que
tem por objeto estabelecer a suspensão temporária da execução contratual dos serviços deOutsourcing de Impressão, com Assistência
Técnica e Manutenção Corretiva, Preventiva e Especializada, Reposição de Peças e Insumos, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, por
motivo de relevante interesse público. Assinam: Fábio Caldeira de
Castro e Silva – Subsecretário de Estado de Cultura.
3 cm -28 1359372 - 1

Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Minas Gerais - FAPEMIG
PROPOSTAS APROVADAS
CHAMADA FAPEMIG 05/2019
CHAMADA PÚBLICA DO PROGRAMA NACIONAL
DE APOIO À GERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS
INOVADORES - PROGRAMA CENTELHA MG
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais –
FAPEMIG, em cumprimento ao disposto no subitem 12.2 da referida Chamada, divulga o resultado final, após análise dos recursos
interpostos face aos resultados preliminares divulgados no último
dia 04/05/2020 referente à Chamada 05/2019 – “Chamada Pública
do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos
Inovadores - Programa Centelha MG”. Foram apresentados na
última fase do programa 105 projetos de fomento, sendo 15 aprovados para recebimento da subvenção econômica e 35 aprovados
como suplentes, que poderão ser contratados em caso de impedimentos ou desistência dos primeiros colocados. A relação completa
dos projetos aprovados e projetos suplentes encontram-se na homepage da FAPEMIG ( www.fapemig.br ) e do Programa Centelha (
https://programacentelha.com.br/mg/ ). Assinado: Prof. Paulo Sérgio Lacerda Beirão, Presidente de Exercício da FAPEMIG. Belo
Horizonte, 28 de maio de 2020.

Banco de Desenvolvimento
de Minas Gerais - BDMG
HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O BDMG torna público que sua Autoridade Competente, em
28/05/2020, homologou a licitação BDMG-06-A/2020, processo de
compras nº 5201018 000002/2020 no portal Compras MG, tendo
sido deserto o certame.
ADITIVOS A CONTRATOS
4º Aditivo ao CT 3412/2016. Contratada: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. Objeto: I.
Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, a partir de
08/06/2020; II. Reajustar os valores contratuais em 2,399040%
conforme variação do IPCA acumulado no período de 05/2019 a
04/2020; III. Estimar o valor do contrato para o período prorrogado
em R$3.542.200,00 e o valor global em R$16.490.500,00. Data de
assinatura: 28/05/2020.
4º Aditivo ao CT 3433/2016. Contratada: STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMÁTICA S.A. Objeto: I.
Prorrogar a vigência do contrato por mais 12 meses, a partir de
08/06/2020; II. Reajustar os valores contratuais 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$3.447.405,00 e o
valor global em R$15.395.625,00. Data de assinatura: 28/05/2020.
5 cm -28 1359578 - 1

Companhia de Desenvolvimento
de Minas Gerais  CODEMGE
EXTRATO DE ADITIVO A CONTRATO
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 4964. Processo Interno
n° 28/17. Contratado: VIXTEAM Consultoria & Sistemas S.A,
CNPJ n° 02.960.701/0001-06. Objeto: Prorrogação do prazo de
vigência por 12 meses e reajuste do valor do contrato pelo INPC
acumulado. Base Legal: art. 57, II da Lei 8.666/93. Data da Assinatura: 19/05/20.
2 cm -28 1359586 - 1

5 cm -28 1359613 - 1

Companhia Energética de
Minas Gerais - CEMIG

EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS Nº 9247428/2020.
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais – FAPEMIG. Contratada: Consórcio Ótimo de
Bilhetagem Eletrônica. CNPJ: 10.426.715/0001-64, Processo
SEI2070.01.0000912/2020-21, Processo de Compras2071022
000013/2020, Inexigibilidade. Objeto: Contrataçãode serviços
debilhetagem eletrônica no serviço intermunicipal/metropolitano e
municipais, destinado aos servidores da FAPEMIG, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. Data
de assinatura: 28/05/2020. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da
publicação deseu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93. Valor global
estimado: R$ 43.153,00 (quarenta e três mil, cento e cinquenta e três
reais). Dotações Orçamentárias: 2071.19.122.705.2500.0001.3.3.90
.49.04.0.10.1, 2071.19.571.001.4007.0001.3.3.90.49.04.0.10.1, 207
1.19.573.001.4008.0001.3.3.90.49.04.0.10.1, 2071.19.571.001.400
9.0001.3.3.90.49.04.0.10.1, 2071.19.571.001.4010.0001.3.3.90.49.
04.0.10.1, 2071.19.571.068.4430.0001.3.3.90.49.04.0.10.1. Signatários: Thiago Bernardo Borges - Diretor de Planejamento, Gestão e
Finanças da FAPEMIG e Heloísio Marcos Silveira – Representante
legal do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica.

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64
SL/MS – GERÊNCIA DE COMPRAS
DE MATERIAL E SERVIÇOS
EXTRATO DE CONTRATO
DPR/SE – 4680006004/530 e 4680006005/510. Partes: Cemig Distribuição S.A. e Cemig Geração e Transmissão S.A x Alvorada Conservação e Limpeza Ltda. Fundamento: Pregão Eletrônico - SL/MS
500-H13994. Objeto: serviços de fiscalização e desocupação de edificações erguidas nas faixas de segurança das linhas de transmissão e de distribuição na área de concessão da CEMIG. Prazo: 36
meses. Valor: R$3.649.360,32. Ass.: 21/05/2020. Processo Licitatório homologado em: 21/05/2020.
CR/CN – 4570018306-530 e 4570018307-510. Partes: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A e CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
x G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. Fundamento: Pregão Eletrônico - SL/MS SL/MS 530-H13944. Objeto: serviços de
suporte técnico contábil/tributário, arquivamento e disponibilização
de documentação contábil. Prazo: 12 meses. Valor: R$354.023,34.
Ass: 28/05/2020. Processo Licitatório homologado em: 26/05/2020

5 cm -28 1359589 - 1

4 cm -28 1359493 - 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 3202005290538070127.
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Email – Joel Firmino de Azevedo – Outlook

Contrato 009247428/2020 – CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA
Joel Firmino de Azevedo <JoelAzevedo@fapemig.br>
Sex, 29/05/2020 12:46
Para: Departamento de Gestão de Pessoas <dgp@fapemig.br>
Cc: Compras <compras@fapemig.br>; Contratos <contratos@fapemig.br>; Camila Fernanda Parrela
<camilaparrela@fapemig.br>

Prezados, boa tarde!
Informamos que o CONTRATO Nº 009247428/2020 – CONSORCIO ÓTIMO DE BILHETAGEM
ELETRÔNICA, cujo objeto é a Contratação de serviços de bilhetagem eletrônica no serviço
intermunicipal/metropolitano e municipais, des nado aos servidores da FAPEMIG, publicado no IOFMG em 29/05/2020, encontra-se lançado e publicado no Portal de Compras, sob o número do
Processo de Compras 2071022 13/2020, Processo SEI número 2070.01.0000912/2020-21, portanto,
disponível para prosseguimento à gestão contratual neste mesmo processo.
Atenciosamente
Joel Azevedo
Núcleo de Compras e Contratos

https://outlook.office.com/mail/deeplink?version=2020052401.03&popoutv2=1&leanbootstrap=1

Anexo e-mail - Contrato lançado (14838928)
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