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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços nº 04/2011, decorrente do Processo Licitatório nº 23/2011, Pregão 

Eletrônico nº 21/2011.  

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresas especializadas na 

prestação de serviços de organização e fornecimento de coffe break para atender a eventos do 

Tribunal de Contas.  

Lote I 

Classificada: Karla Marinho Buffet Ltda. - ME.  

Valor por evento: R$176,40 (cento e setenta e seis reais e quarenta centavos).  

Lote II  

1ª classificada: Karla Marinho Buffet Ltda. - ME. 

Valor por evento:  

R$291,00 (duzentos e noventa e um reais), até 30 participantes; 

R$970,00 (novecentos e setenta reais), até 100 participantes;  

R$1.940,00 (mil novecentos e quarenta reais), até 200 participantes; 

R$2.910,00 (dois mil novecentos e dez reais), até 300 participantes. 

2ª classificada: Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda.  

Valor por evento:  

R$324,30 (trezentos e vinte e quatro reais e trinta centavos), até 30 participantes; 

R$1.081,00 (mil e oitenta e um reais), até 100 participantes; 

R$2.162,00 (dois mil cento e sessenta e dois reais), até 200 participantes; 

R$3.243,00 (três mil duzentos e quarenta e três reais), até 300 participantes.  

Lote III  

1ª classificada: Karla Marinho Buffet Ltda. - ME.  

Valor por evento:  

R$ 1.232,00 (mil duzentos e trinta e dois reais), até 100 participantes;  

R$2.464,00 (dois mil quatrocentos e sessenta e quatro reais), até 200 participantes; 

R$3.696,00 (três mil seiscentos e noventa e seis reais), até 300 participantes. 

2ª classificada: Nutrisabor Assessoria e Alimentos Ltda.  

Valor por evento: 

R$1.346,00 (mil trezentos e quarenta e seis reais), até 100 participantes; 

R$2.692,00 (dois mil seiscentos e noventa e dois reais), até 200 participantes; 

R$4.038,00 (quatro mil e trinta e oito reais), até 300 participantes.  

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 30/08/2011. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.03.10.1. 

A íntegra da ata encontra-se à disposição dos interessados no site www.tce.mg.gov.br e na 

Coordenadoria de Material do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja 

Gabaglia, 1305, Edifício Anexo, 4º andar, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG. 

 

EXTRATO DE CONVÊNIO 

 

Convênio nº 07/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o 

Banco do Brasil S.A. 

Objeto: troca de informações e prestação de serviços atinentes ao Programa de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público - PASEP. 

Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 17/08/2011. 

Sem ônus. 
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em observância ao §2º do artigo 15 da Lei 

Federal nº 8.666/93, torna público aos interessados que permanecem inalterados os preços 

registrados na Ata de Registro de Preços nº 01/2011, decorrente do Processo Licitatório 

nº 02/2011, Pregão Eletrônico nº 02/2011. 

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços de locação de veículos, pelo regime de diárias e quilometragem livre, sem 

motoristas, para atender ao Tribunal de Contas de acordo com sua conveniência ou necessidade.  

1ª classificada: Geraldo Araújo Oliveira Júnior - ME (Lokafácil & Turismo). 

Valor da diária: R$479,00 (quatrocentos e setenta e nove reais). 

2ª classificada: Transvepar - Transportes e Veículos Paraná Ltda.  

Valor da diária: R$480,00 (quatrocentos e oitenta reais). 

3ª classificada: Júnior Rent a Car Ltda.  

Valor da diária: R$ 499,99 (quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). 

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 16/05/2011. 

A íntegra da ata encontra-se à disposição dos interessados no site www.tce.mg.gov.br e na 

Coordenadoria de Transportes do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, localizado na 

Avenida Raja Gabaglia, 1315, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 031/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Ada 

Comércio e Serviços Ltda., com fundamento no inciso I do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Objeto: prestação de serviços de engenharia para construção de depósito de lixo hospitalar. 

Vigência: prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 01/09/2011. 

Valor total: R$12.649,82 (doze mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.449051.03.10.1. 
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EXTRATO DE CONVÊNIO 

 

Convênio nº 08/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o 

Instituto Belo Horizonte de Ensino Superior. 

Objeto: concessão de estágio. 

Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 24/08/2011. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339036.01.10.1. 
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EXTRATO DE CONVÊNIO 

 

Convênio nº 09/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Associação Propagadora Esdeva / Faculdades Arnaldo Janssen. 

Objeto: concessão de estágio. 

Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 31/08/2011. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339036.01.10.1. 



EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2010, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Construtora Lance Ltda. 

Objeto: prorrogação do prazo de execução dos serviços e do prazo de vigência contratual. 

Data da assinatura: 09/09/2011. 

Sem ônus. 
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EXTRATO DE AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, em observância ao §1º do artigo 24 do 

Decreto Estadual nº 44.787/2008, torna público aos interessados a sua intenção em aderir à Ata 

de Registro de Preços nº 002/2010, decorrente do Registro de Preços nº 106/2010, Pregão 

Eletrônico nº 130/2010, que tem como órgão gerenciador a Polícia Militar do Estado de Minas 

Gerais, cujo objeto consiste no fornecimento de combustíveis automotivos, na modalidade CIF, 

na Região Metropolitana de Belo Horizonte, perfazendo o valor total de R$63.387,60 (sessenta 

e três mil trezentos e oitenta e sete reais e sessenta centavos). 
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EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

 

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 043/2006, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Synos Consultoria e Informática Ltda. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 (doze) meses, em caráter 

excepcional, com fundamento no §4º do artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93. 

Vigência: 12 (doze) meses a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 29/08/2011. 

Valor total estimado: R$1.117.280,92 (um milhão cento e dezessete mil duzentos e oitenta reais 

e noventa e dois centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339039.27.10.1. 

 

2º Termo Aditivo ao Convênio s/nº, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e a Caixa Econômica Federal. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a contar de 08/09/2011. 

Data da assinatura: 08/09/2011. 

Valor total: R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339039.27.10.1. 

 

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Aerotur Serviços de Viagens Ltda. 

Objeto: alteração qualitativa do objeto contratual. 

Data da assinatura: 27/09/2011. 

Sem ônus. 

 

 

 

 

 

 



EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO 

 

Termo de Cessão de Uso nº 01/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e o Banco Bradesco S/A. 

Objeto: cessão de uso do espaço físico de 1 m2 (um metro quadrado) com vistas à instalação de 

1 (um) terminal de atendimento bancário (caixa eletrônico) do Bradesco, para uso dos 

servidores e pensionistas do Tribunal de Contas. 

Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data da assinatura. 

Data da assinatura: 13/09/2011. 

Sem ônus. 
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EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

Contrato nº 036/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Café 

Dom Pedro Ltda. 

Processo Licitatório nº 29/2011, Pregão Eletrônico nº 26/2011. 

Objeto: aquisição de café. 

Vigência: prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

Data da assinatura: 26/09/2011. 

Valor total: R$27.960,00 (vinte e sete mil novecentos e sessenta reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339030.08.10.1. 

 

Contrato nº 037/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Distribuidora Girassol Ltda. 

Processo Licitatório nº 29/2011, Pregão Eletrônico nº 26/2011. 

Objeto: aquisição de adoçante líquido de aspartame. 

Vigência: prazo máximo de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 

Data da assinatura: 28/09/2011. 

Valor total: R$4.776,36 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339030.08.10.1. 

 

Contrato nº 028/2011, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Altas Networks & Telecom Ltda. 

Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços nº 002/2011, decorrente do Pregão Eletrônico 

nº 830/2010, Processo nº 019772/2010, da Universidade Federal de Viçosa.  

Objeto: aquisição de 21 (vinte e uma) unidades de switches de rede gerenciáveis. 

Vigência: 05 (cinco) anos a contar da data da sua assinatura. 

Data da assinatura: 28/09/2011. 

Valor total: R$136.500,00 (cento e trinta e seis mil e quinhentos reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.032.760.1359.0001.449052.07.24.1 e 

1021.01.032.760.1359.0001.449052.07.10.3. 


