
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 17 de Fevereiro de 2018 – 19 
25947 Eduardo Carvalho de Souza 15h
3341 Erika Liertany Silva Oliveira 16h
46922 Fernanda Amaro Correa 16h
37084 Fernanda Batista Candido 16h
33421 Fernanda Cardoso Lacerda Silva 16h
6986 Filipe Hanashiro de Mascena 16h
4221 Flavio Soares Pereira 16h
26662 Gilberto Cesar Marques Santos 16h
49070 Gustavo Augusto Santos 16h

27 de fevereiro de 2018
Insc Nome Hora

19213 Isaac Daniel Mendes Dos Santos 14h
37761 Joao Paulo de Oliveira Aguiar 14h
38847 Jose Maria Domingues 14h
44753 Josilaine Aparecida Cavalier Martins 14h
21587 Juliana Gomes Lima 15h
38480 Lais Theodoro da Silva 15h
56887 Luciana Batista Iria 15h
22854 Luciano villaca Morici 15h
43615 Marcelo Helou Filho 16h
16608 Marcos vinicius Fonseca Amarinho 16h
67467 Mariane Ferreira Mota 16h
13822 Marianna de Souza Silva 16h

28 de fevereiro de 2018
Insc Nome Hora

56771 Marionita da Mata Mendes 14h
4905 Nilmara Niuelly Meira Santos 14h

20818 Ordalia Diniz Teixeira 14h
55342 Patricio Ramos Pereira 14h
30937 Paula de Almeida Santos 14h
45209 Paulo Daniel dos Santos Bento 14h
4855 Pedro Coutinho vaz de Melo 14h
17574 Priscilla Santana Figueiredo 14h
20996 Rafael de Paula Metzker 15h
12641 Reggiane Marcia de Carvalho Leite 15h
14768 Regiane viana de Castro Ribeiro 15h
9004 Ricardo Soares de Morais 15h

35186 Robson Aparecido da Silva 15h
22712 Soraia Maria Sebastiao 15h
32051 Sueli Beatriz Frade 15h
24163 Tamires Freitas de Camargos 15h
55652 Thais de Fatima Passos Reis 16h
20366 vasco Pierre da Silva 16h
21641 veronica Goncalves de Macedo vianna 16h
20589 vitor Hugo de Carvalho Magalhaes Costa 16h
1290 viviane de Souza Pires 16h
47307 Wesley Gomes de Mattos 16h

Para submeter-se ao Exame Médico Admissional, o servidor deverá 
comparecer na data, horário e local designados, munido do docu-
mento de identidade, exames laboratoriais e complementares neces-
sários, bem como laudo de avaliação psiquiátrica, a ser preenchido 
pelo profissional, conforme modelo constante no site da Acadepol 
(https://acadepol.policiacivil.mg.gov.br).
Os Exames Laboratoriais a serem realizados, conforme definido 
pela Diretoria de Perícias Médicas são:
a) Teste ergométrico, com laudo .
b) Hemograma completo;
c) Contagem de plaquetas;
d) Glicemia de jejum;
e) urina rotina;
f) Gama GT;
g) uréia e Creatinina .
Os exames descritos poderão ser realizados em laboratórios de livre 
escolha do candidato e somente terão validade se realizados den-
tro de 90 (noventa) dias anteriores à data de marcação do Exame 
Admissional .
O material de exame de urina deverá ser colhido no próprio labora-
tório, devendo esta informação constar do resultado do exame .
Nos resultados dos exames exigidos deverão constar o número de 
identidade do candidato e a identificação dos profissionais que os 
realizaram .
Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela Internet sem 
assinatura digital, fotocopiados ou por facsímile (fax) .
Quando da realização do Exame Médico Admissional, todos os can-
didatos deverão responder ao questionário de antecedentes clínicos 
- Boletim de Inspeção Médica .
A não apresentação dos exames admissionais torna o ato de nomea-
ção sem efeito e impede a posse .
O candidato que for considerado inapto no Exame Médico Admis-
sional poderá recorrer da decisão a Diretoria de Perícias Médicas da 
Polícia Civil de Minas Gerais, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, contados da data em que se der ciência do resultado da 
inaptidão ao candidato .
Decorrido o prazo para interposição do recurso, o candidato consi-
derado inapto no Exame Médico Admissional estará impedido de 
tomar posse e terá seu ato de nomeação tornado sem efeito .
O candidato deve comparecer munido dos seguintes documentos:
a) Carteira de identidade (original e cópia);
b) Carteira Nacional de Habilitação (original e cópia), se possuir;
c) Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição (ori-
ginal e cópia);
d) Diploma de graduação (original e cópia);
e) Se do sexo masculino, comprovante de quitação com o serviço 
militar (original e cópia);
f) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física 
(CPF);
g) Comprovante de cadastro no PIS/PASEP, se possuir;
h) Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil;
i) Comprovante de endereço (original e cópia de conta de luz, água 
ou telefone);
j) uma foto 3x4 colorida e recente;
k) Ficha de cadastro preenchida (modelo disponível no site da 
Acadepol) .
O recurso referido suspende o prazo legal para a posse do 
candidato .
Registre-se . Publique-se . Cumpra-se .

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018 .
 João Octacílio Silva Neto

Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais 
16 1062026 - 1

POLÍCIA CIvIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Corregedoria-Geral de Polícia Civil

Primeira Publicação
Edital de Citação

O Presidente da 1ª Comissão Processante Permanente, Delegado 
de Polícia Luiz Fernando da Silva Leitão, designado pela Portaria 
nº 006/CGPC/2017, do senhor Corregedor Geral de Polícia Civil, 
publicada no “Minas Gerais” do dia 07/01/2017, em cumprimento 
ao dispositivo do artigo 180, § 2º, da Lei 5.406/69, assim como 
pelos motivos expostos nos autos, CITA pelo presente Edital o ser-
vidor DANIEL SILvA SANTA CLARA, Investigador de Polícia II, 
nível I, masp 1.242.344-8, aposentado, e/ou através de sua curadora 
ÉRICA PEREIRA CARREIRO, portadora do CPF 013 .339 .276-73 
e do RG: MG-12.738.335, para se ver processar até julgamento final 
das acusações que lhe foram atribuídas e previstas no art . 144, inciso 
III; c/c art. 149; art. 150, incisos XXIII e XXX; c/c art. 158, inciso 
II; c/c art. 159, inciso IX e art.160, inciso I, todos da Lei 5406/69, 
que podem ensejar a pena de cassação de aposentadoria, conforme 
Processo Administrativo nº 218 .940, que se encontra à disposição 
nesta Corregedoria Geral de Polícia Civil, situada à Rua Gonçalves 

Dias, 2553, 3º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG – Tele-
fone 31 3348-6060, podendo, pessoalmente ou através de procura-
dor acompanhar todos os atos do processo, indicar e inquirir tes-
temunhas e o mais que for necessário para o exercício da ampla 
defesa . As reuniões da Comissão serão realizadas nos dias úteis, na 
sala de audiências desta Corregedoria, ou em outro local se necessá-
rio for, com prévia designação, data e horário. E assim sendo, ficam, 
desde já, notificados para, desejando, no prazo de 05 (cinco) dias, a 
contar da última publicação deste, apresentar defesa prévia em face 
dos fatos que são imputados, com rol de testemunhas, no máximo de 
dez, consoante dispõe o artigo 180 da Lei 5.406/69, SOB PENA DE 
REVELIA. Dado e passado nesta cidade de Belo Horizonte/MG, 
aos 08 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito . 
Eu, Elaine vitor Bastos, Secretária da Comissão que o digitei .

Luiz Fernando da Silva Leitão
Delegado Geral de Polícia - masp 457 .885-2

Presidente da Comissão Processante

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018 .
Alexandre França Campbell Penna
Corregedor-Geral de Polícia Civil

ACuSADO: vitor Hugo De Oliveira Arantes, Investigador de Polí-
cia II, Nível III, Masp 294 .777-8 .
TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES: Art. 144, inciso III c/c art. 
152, parágrafo 2º, incisos I, II e III; art. 158, inciso II c/c art. 159, 
inciso IX c/c art. 160, inciso I, todos da Lei Estadual nº 5.406/69.
O Subcorregedor-Geral de Polícia Civil, Dr . Alcides Costa, no 
impedimento do Corregedor-Geral, acolheu a proposição da Comis-
são Processante e considerou o acusado responsável pela prática do 
procedimento irregular de natureza grave que lhe foi imputado, pro-
pondo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas 
Gerais, em face da competência prevista no inciso I, do art. 161; c/c 
o inciso VI, do art. 154; e art. 190, todos da Lei Estadual nº 5.406/69, 
a aplicação da pena de CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA .

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018 .
 Alcides Costa

Subcorregedor-Geral de Polícia Civil
15 1061613 - 1

controladoria-
Geral do Estado

Controlador-Geral: Eduardo Martins de Lima

Expediente
RESOLuÇÃO CGE Nº 04, 16 de fevereiro de 2018 .

 Institui Comitê responsável por gerenciar a atuação da Controlado-
ria-Geral no âmbito das ações das redes de controle .

 O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso das atribui-
ções e considerando a necessidade de construção de conhecimento 
e disseminação de boas práticas relacionadas às finalidades da 
Controladoria-Geral,

RESOLvE:

 Art . 1º Fica instituído o Comitê das Redes de Controle, que terá 
como objetivo gerenciar as ações estratégicas firmadas com institui-
ções externas visando fomentar a construção de conhecimento rela-
cionado à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à audi-
toria pública, à prevenção e ao combate à corrupção, ao incremento 
da transparência da gestão e ao acesso à informação no âmbito da 
administração pública .

 Parágrafo único . Entende-se por redes de controle instituições como 
o Conselho Nacional de Controle Interno – CONACI, a Estratégia 
Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – ENC-
CLA, a Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção 
de Minas Gerais – ARCCO-MG, dentre outras que tenham objetivos 
convergentes com as finalidades da Controladoria-Geral.

 Art . 2º São membros permanentes do Comitê das Redes de 
Controle:

 Controlador-Geral Ajunto, que o presidirá;
As chefias das seguintes Assessorias:
 Assessoria Técnica e de Pesquisa e Desenvolvimento;
 Assessoria de Planejamento;
 Assessoria de Comunicação;
 Assessoria Jurídica .

 Art . 3º São atribuições dos membros do Comitê das Redes de Con-
trole, dentre outras:

 participar de reuniões, eventos e encontros das redes de controle;
 articular com instituições externas com o objetivo de obter novas 
parcerias;
 fomentar o estudo e a pesquisa relacionados aos temas em debate 
nas redes de controle;
 participar de ações e grupos de trabalho constituídos a partir das 
redes de controle;
 divulgar conhecimento produzido pela Controladoria-Geral para as 
redes de controle .

 Art . 4º Compete ao presidente do Comitê das Redes de Controle:

I – representar a Controladoria-Geral nos encontros, bem como 
designar agentes públicos para substituí-lo nos casos necessários;
II – requisitar às unidades do órgão central e às unidades Setoriais 
e Seccionais de Controle Interno agentes públicos para participar de 
ações, eventos, reuniões e encontros das redes de controle;
 III – solicitar a órgãos e entidades externos colaboração em ações 
oriundas de rede de controle .

 Art . 5º Os membros do Comitê e demais agentes públicos que atu-
arem na seara das Redes de Controle deverão divulgar e disseminar 
o conhecimento construído às unidades do órgão central e às unida-
des Setoriais e Seccionais de Controle Interno .

 Art . 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação .

EDuARDO MARTINS DE LIMA
Controlador-Geral
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 PORTARIA/COGE Nº 28/2018

O Corregedor-Geral, no uso da competência delegada por meio da 
Resolução CGE nº 08, de 14 de maio de 2014, com base no artigo 
219 da Lei Estadual nº 869/1952 e tendo em vista os motivos apre-
sentados pela Sra . Presidente, RESOLvE reconduzir a Comissão 
dos Processos Administrativos Disciplinares instaurados pelas Por-
tarias relacionadas no quadro a seguir, para concluir seus respec-
tivos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias contados à partir da 
publicação da presente portaria .

Portarias Extrato publicado no Diário 
Oficial do Executivo do dia

SCA Nº 64/2016 21 de junho de 2016
COGE Nº 108/2016 22 de dezembro de 2016
COGE Nº 111/2016 23 de dezembro de 2016

COGE Nº 04/2017 18 de janeiro de 2017
COGE Nº 07/2017 20 de janeiro de 2017
COGE Nº 24/2017 08 de março de 2017
COGE Nº 58/2017 20 de maio de 2017
COGE Nº 96/2017 15 de setembro de 2017

Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 16 de fevereiro de 2018 .
 ROBSON LuCAS DA SILvA

 Corregedor-Geral
16 1062148 - 1

Editais e Avisos
companHia de deSenvolvimento 

econÔmico de minaS GeraiS

AvISO DE LICITAÇÃO
 Pregão Eletrônico 09/2018, tipo menor preço, Processo interno nº 
23/18, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no for-
necimento de mobiliário, equipamentos e enxoval para o funcio-
namento das Thermas Antônio Carlos, no município de Poços de 
Caldas/MG. Pregão eletrônico: às 09:00 (nove) horas do dia 02 de 
março de 2018, no site www .compras .mg .gov .br .
 Obtenção do edital: pelos sites www .compras .mg .gov .br; www .
codemig.com.br/pregao ou na CODEMIG, à Rua Manaus, 467, 
Bairro de Santa Efigênia, CEP 30.150-350, Belo Horizonte – MG, 
das 9 às 12 e de 14 às 17 horas .

Belo Horizonte, 15 de fevereiro de 2018 .
 NÚCLEO DE LICITAÇÃO

3 cm -16 1062125 - 1

Secretaria de eStado de aGricultura, 
pecuária e abaStecimento

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, leva ao conhecimento dos interessados 
o Extrato da Autorização de Fornecimento n° 16/2018. Fornece-
dor: TRIAMA Norte Tratores, Implementos Agrícolas e Máqui-
nas LTDA . Objeto: Aquisição de 07 Tratores Agrícolas . valor: 
R$ 539 .000,00 (quinhentos e trinta e nove mil reais) . Emitida em: 
16/02/2018.

2 cm -16 1061726 - 1

empreSa de aSSiStência técnica 
e extenSão rural do eStado de 

minaS GeraiS - emater

Instrumentos jurídicos celebrados pela EMATER-MG:
Programa Geral

1- Partes: Contratante: Consórcio Candonga, Aliança Geração de 
Energia SA, Contratada: EMATER-MG . Instrumento: 2º termo adi-
tivo ao CT CAN 020/14 (F0002.1.03.5774.02). Objeto: alteração do 
valor contratual, que fica acrescido de R$16.347,54, passando os 
custos totais até o valor de R$361 .703,12 . vencimento: 06 .04 .2018 . 
valor estimado do contrato R$361 .703,12 . Data 30 .01 .2018 .
uPEC-Controladoria de Contratos e Convênios

2 cm -16 1061856 - 1

 HOMOLOGAÇÃO
 Pregão Presencial n° 9/2017 - Processo n.º 256/2017 - Objeto: Con-
tratação de empresa para prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva em veículos, fornecimento de peças genuínas e/
ou originais, componentes, acessórios, baterias, óleos lubrificantes, 
serviço de alinhamento e balanceamento e guincho para veículos 
das marcas FIAT, vOLKSWAGEN e RENAuLT, de propriedade da 
EMATER-MG, lotados na unidade Regional de uberaba (Núcleo 
Iturama) e nos Escritórios Locais a ela vinculados . vencedor: OFI-
CINA MECANICA DINAMICA LTDA – ME . valor total de R$ 
26 .893,30 . uberaba, 16 de fevereiro de 2018 . Gerente Regional da 
EMATER-MG .

3 cm -16 1061763 - 1

empreSa de peSQuiSa aGropecuária 
de minaS GeraiS

Extrato dos Instrumentos Jurídicos:
Nº. 037/2018 - Termo - Partes: EPAMIG e STOLLER do Brasil 
Ltda . Objeto: Permissão de uso oneroso para participação na 21ª 
ExPOCAFÉ e 9º Simpósio de Mecanização da Lavoura Cafeeira . 
Assinatura: 16/02/2018. Vigência: 16/02/2018 a 16/02/2019. Valor: 
R$5 .972,00 . Assinam: (a)Rui da Silva verneque- EPAMIG, (b)Ser-
gio M . Mariuzzo e Edelton Caciano Zili - STOLLER do Brasil .
Nº. 038/2018 - Termo - Partes: EPAMIG e Casa do Cafeicultor 
de Munhuaçu Ltda . Objeto: Permissão de uso oneroso para par-
ticipação na 21ª ExPOCAFÉ e 9º Simpósio de Mecanização da 
Lavoura Cafeeira. Assinatura: 16/02/2018. Vigência: 16/02/2018 a 
16/02/2019. Valor: R$3.416,00. Assinam: (a)Rui da Silva Verneque- 
EPAMIG,(b) Marcelus A .Emerick - Casa Cafeicultor .

3 cm -16 1061865 - 1

Secretaria de eStado de cidadeS 
e de inteGração reGional

 Torna sem efeito a publicação do extrato do Termo de Convênio 
nº 1471001417/2017/EMG/SECIR/MUNICÍPIO DE AMPARO DO 
SERRA, publicado no DOE/MG do dia 23/12/2017, pag. 28, col.3. 
Motivo: município irregular no CAGEC .

1 cm -16 1061805 - 1

companHia de Saneamento do 
eStado de minaS GeraiS

COPASA SERvIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO 
DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A

CONTRATOS ASSINADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2018
-Magal Construtora Ltda – vI termo aditivo nº 18 .0001 para ade-
quação de planilha sem alteração de valor ao contrato de empreitada 
nº 13.0024. Data: 22/01/2018.
-vera Lúcia Alves de Souza - I termo aditivo nº 18 .0004 de valor e 
prazo (repique) ao contrato nº 17.0003. Data: 18/01/2018. Prazo: 12 
meses . valor: R$20 .400,00 .
-Espólio de Itamar Cangussu Otoni - Iv termo aditivo nº 18 .0005 de 
prazo ao contrato nº 14.0008. Data: 26/01/2018. Prazo: 12 meses. 
valor: R$36 .000,00 .

4 cm -16 1061982 - 1

COPASA SERvIÇOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO 
NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS S/A.

INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigo 25, inciso I da Lei Federal 8.666/93. 
Processo: 99 .469 . Objeto: Fornecimento de vale-transporte em 
bilhetes de papel e/ou em cartões, por meio de carga a bordo de cré-
ditos eletrônicos, para atendimento aos empregados da COPANOR 
no município de Itinga/MG. R$3.960,00. Prazo de Vigência: 012 
Meses. Ratificação do Ato: Adailson Antônio Costa. – Superinten-
dente Executivo . Francisco Eduardo de Queiroz Cançado . – Direto-
ria de Gestão Corporativa. Ratificação do Ato: Jean Alves Coelho. 
– Diretor-Presidente da COPANOR .

4 cm -16 1061987 - 1

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Contratos assinados pela Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais COPASA MG– Janeiro de 2018
18 .0001- Kolima Engenharia Ltda- Contrato de empreitada, exe-
cução, com fornecimento total de materiais, das obras e serviços 
para tratamento das fissuras em reservatórios do sistema de abas-
tecimento de água da cidade de varginha/MG.- 02/01/2018- 02 
MESES- 90 .829,62- PRÓPRIO- 0820170150
18 .0002- Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Ltda .- Contrato de 
fornecimento de tubos em ferro fundido, destinados às obras do saa 
da cidade de ibirité/MG.- 02/01/2018- 04 MESES- 446.534,22- CEF/
FGTS- 0520163049
18 .0003- Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Ltda .- Contrato de 
fornecimento de tubos em ferro fundido, sob o regime de sistema de 
registro de preços, destinados às obras da cidade de igarapé/MG.- 
02/01/2018- 04 MESES- 335.134,80- CEF/FGTS- 0520163046
18 .0004- Tubos Ipiranga Indústria e Comércio Ltda .- Contrato de 
fornecimento de tubos em ferro fundido, sob o regime de sistema 
de registro de preços, destinados às obras da cidade de ibirité/MG.- 
02/01/2018- 04 MESES- 169.133,36- CEF- 0520163046
18 .0005- Generoso Organizações Ltda- Contrato de fornecimento 
de tanques cilíndricos em polietileno, destinados às diversas cidades 
do distrito regional são sebastião do paraíso - dtss.- 02/01/2018- 12 
MESES- 86 .333,46- PRÓPRIO- 0520170557
18 .0006- visual Sistemas Eletrônicos Ltda- Contrato de presta-
ção de serviços e locação de solução para gestão e gerenciamento 
do fluxo de filas de clientes da COPASA MG, no atendimento 
presencial, incluindo a instalação, os serviços de implantação, a 
integração, o treinamento, o fornecimento dos equipamentos e 
licenças dos softwares, necessários, incluindo a garantia de fun-
cionamento, assistência técnica preventiva e corretiva, com for-
necimento de peças e módulos de reposição.- 02/01/2018- 24 
MESES- 854 .878,32- PRÓPRIO- 0520170549
18 .0007- Aquamec Indústria e Comércio de Equipamen-
tos Ltda- Contrato de fornecimento de válvulas borboleta, 
destinadas à cidade de montes claros/MG.- 02/01/2018- 03 
MESES- 246 .050,00- PRÓPRIO- 0520170409
18 .0008- Dmb Hipertec Equipamentos Ltda- Contrato de fornecimento 
de válvulas borboleta, destinadas à cidade de montes claros/MG.- 
02/01/2018- 03 MESES- 146.790,00- PRÓPRIO- 0520170409
18 .0009- Bauminas Química Ltda- Contrato de forne-
cimento de cloreto férrico, destinado às estações de tra-
tamento de água da COPASA MG.- 02/01/2018- 12 
MESES- 15 .650 .000,08- PRÓPRIO- 0520170478
18 .0010- Pro Domo Construtora Ltda- Termo de acordo para a 
implantação dos sistemas de abastecimento de água do empreen-
dimento residencial piemonte localizado em belo horizonte/MG.- 
02/01/2018- 03 ANOS- 0,00- -
18 .0011- Mhg Empreendimentos Imobiliários Ltda- Termo de 
acordo para execução das obras de implantação do saa e ses do lote-
amento bairro dona quita guimarães tolentino localizado em cláu-
dio/MG.- 02/01/2018- 03 ANOS- 0,00- -
18 .0012- Boreal Brasil Tecnologia Ltda- I termo aditivo 
de prazo e valor ao contrato nº 17.0295.- 02/01/2018- 12 
MESES- 1 .573 .173,84- PRÓPRIO- 
18 .0013- Ts-21 Participações Ltda- Termo de doação dos bens com-
ponentes do saa e ses do comercial concórdia, localizado no municí-
pio de nova lima/MG.- 02/01/2018- - 4.521,29- -
18 .0014- Emeque Empresa Mineira de Equipamentos Ltda- Con-
trato de locação de equipamentos elétricos, para atendimento 
aos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário 
no âmbito do distrito regional almenara - dtal.- 03/01/2018- 12 
MESES- 96 .565,32- PRÓPRIO- 0520173057
18 .0015- Emeque Empresa Mineira de Equipamentos Ltda- Con-
trato de locação de equipamentos elétricos, para atendimento aos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no 
âmbito do distrito regional diamantina - dtdt.- 03/01/2018- 12 
MESES- 145 .987,92- PRÓPRIO- 0520173057
18 .0016- Emeque Empresa Mineira de Equipamentos Ltda- Con-
trato de locação de equipamentos elétricos para atendimento aos 
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, no 
âmbito do distrito regional teófilo otoni - dtto.- 03/01/2018- 12 
MESES- 122 .835,96- PRÓPRIO- 0520173057
18 .0017- Administradora Ipiranga Ltda- Iv termo adi-
tivo ao contrato nº 14.0056, repique.- 03/01/2018- 12 
MESES- 2 .363 .470,79- PRÓPRIO- 
18 .0018- Belô Bombas Eireli- Contrato de fornecimento de con-
junto motobomba submerso de 35cv, destinado à cidade de prados/
MG.- 03/01/2018- 03 MESES- 11.809,61- PRÓPRIO- 0520170374
18 .0019- Pmc Serviços Eireli- Contrato de prestação de ser-
viços de caminhão munck, incluindo motorista (mão de obra 
de execução), para transporte, manuseio de cargas e equipa-
mentos, em serviços de manutenção, montagens e obras da 
COPASA MG ou sob sua administração.- 03/01/2018- 20 
MESES- 128 .499,00- PRÓPRIO- 0520170533
18 .0020- Intercon Brasil Ltda- Contrato de fornecimento de vál-
vula borboleta, destinadas às cidades de janaúba e porteirinha/MG.- 
03/01/2018- 04 MESES- 26.200,00- PRÓPRIO- 0520170462
18 .0021- Geraforte Grupos Geradores Ltda- Contrato de forne-
cimento de grupo gerador trifásico, incluindo instalação e “star-
tup”, destinado à cidade de monte sião/MG.- 03/01/2018- 06 
MESES- 206 .200,00- PRÓPRIO- 0520170432
18 .0022- Dmb Hipertec Equipamentos Ltda- Contrato de forne-
cimento de válvulas borboleta tipo wafer, destinadas à estação de 
tratamento de água do sistema de nanuque/MG.- 03/01/2018- 03 
MESES- 27 .580,00- PRÓPRIO- 0520170430
18 .0023- Município de Paracatu- Convênio, para implantação do 
saa e ses do loteamento vida nova, no município de paracatu/MG.- 
04/01/2018- 12 MESES- 1.627.691,19- PRÓPRIO- 
18 .0024- universidade Federal de viçosa- II termo aditivo de prazo 
ao contrato nº 16.0256.- 04/01/2018- 12 MESES- 0,00- -
18 .0025- Luiz de França Maia- I termo aditivo - repique - ao con-
trato nº 17.0283.- 04/01/2018- 12 MESES- 17.863,44- -
18.0026- Empresar Assessoria & Consultoria Empresarial 
Ltda- I termo aditivo ao termo de acordo nº 16 .1293, altera clau-
sula segunda.- 04/01/2018- NÃO SE APLICA- 0,00- NÃO SE 
APLICA- 
18 .0027- Ms Engenharia e Construções Ltda- II termo aditivo ao 
contrato nº 17.0626, adequação de planilha e prazo.- 04/01/2018- 
02 MESES- 0,00- -
18 .0028- Lotecamp Empreendimentos Imobiliários Eireli- Termo 
de acordo para implantação do saa dos empreendimentos lotea-
mento vovó lilita e loteamento recanto do sol, no município de flo-
restal/MG.- 04/01/2018- 03 ANOS- 0,00- -
18 .0029- Cmp Componentes e Módulos Plásticos Indústria e Comér-
cio Ltda- Contrato de prestação de serviços para fornecimento de 


