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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 19/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Granshop Loja de Departamentos Ltda. – ME (CNPJ nº 16.672.756/0001-17). 

Objeto: aquisição de pneus novos (primeira vida), devidamente certificados pelo INMETRO, 

para equiparem os veículos oficiais da frota do Tribunal. 

Lote 5 – 08 unidades: pneu radial, 205/70/15. 

Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da sua assinatura. 

Data da assinatura: 29/05/2014. 

Valor total: R$3.214,96 (três mil duzentos e quatorze reais e noventa e seis centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.3390.30.23.10.1. 

 

Contrato nº 20/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Attack Comércio Ltda. – ME (CNPJ nº 16.624.379/0001-40). 

Objeto: aquisição de pneus novos (primeira vida), devidamente certificados pelo INMETRO, 

para equiparem os veículos oficiais da frota do Tribunal. 

Lote 1 - 24 unidades: pneu radial, 185/60/15;  

Lote 2- 24 unidades: pneu radial,  175/70/14;  

Lote 3 -24 unidades: pneu radial 175/65/14;   

Lote 4 -16 unidades: pneu radial 195/60/15. 

Vigência: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da sua assinatura. 

Data da assinatura: 29/05/2014. 

Valor total: R$24.609,36 (vinte e quatro mil seicentos e nove reais e trinta e seis centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.3390.30.23.10.1. 

 

Contrato nº 21/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Progen Empreendimentos e Serviços Eireli – ME (CNPJ nº 16.442.815/0001-60). 

Objeto: serviços de engenharia para adaptações arquitetônicas no miniauditório da Escola de 

Contas, com fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra 

especializada. 

Vigência: 6 (seis) meses a contar da data da sua assinatura. 

Data da assinatura: 29/05/2014. 

Valor total estimado: R$106.070,00 (cento e seis mil e setenta reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.7012.009.0001.3390.39.22.101. 
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EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

Termo de Cooperação Técnica s/nº/2014, celebrado entre o Instituto Rui Barbosa e o Tribunal 

de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Objeto: estabelecer mecanismos que permitam a instalação e o funcionamento da sede do IRB 

nas dependências do Tribunal, com vistas ao desenvolvimento dos projetos de capacitação 

profissional e da disponibilização do conhecimento produzido, possibilitando o aprimoramento 

institucional na área de atuação dos partícipes. 

Vigência: pelo prazo correspondente ao período do mandato do membro do Tribunal na 

presidência do IRB. 

Data da assinatura: 23/04/2014. 

Sem ônus. 

 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 



Acordo de Cooperação Técnica nº 004/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas de Cabo 

Verde e o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com a interveniência do Instituto Rui 

Barbosa. 

Objeto: estabelecer cooperação técnica para realizar intercâmbio de experiências, informações e 

tecnologias, visando à capacitação, ao aperfeiçoamento e à especialização técnica de recursos 

humanos, ao desenvolvimento institucional e da gestão pública, mediante a implementação de 

ações conjuntas ou de apoio mútuo e de atividades complementares de interesses comuns.  

Vigência: 24 (vinte quatro) meses a contar da data desta publicação. 

Data da assinatura: 07/05/2014. 

Sem ônus. 

 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

Contrato nº 022/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Staff 

Consultoria e Serviços Ltda. (CNPJ nº 05.501.476/0001-20). 

Objeto: desenvolvimento de cursos de Excel Básico e avançado; Word Básico, intermediário e 

avançado; Power Point; e Prezi, para servidores do Tribunal.  

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

Data da assinatura: 03/06/2014. 

Valor total: R$36.288,00 (trinta e seis mil duzentos e oitenta e oito reais). 

Dotação orçamentária: 1021.04.128.760.2145.0001.339039.53.10.1. 

 

Contrato nº 023/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Rona Editora Ltda. (CNPJ nº 19.270.206/0001-60). 

Objeto: serviços gráficos de impressão e acabamento de 5 (cinco) edições da Revista do 

Tribunal de Contas de Minas Gerais e de 12 (doze) edições da Revista Contas de Minas, 

incluindo, em ambas as publicações, miolo e capa. 

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

Data da assinatura: 03/06/2014. 

Valor total: R$187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.31.101. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 

7º Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2010, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Inova Tecnologia em Serviços Ltda. (CNPJ nº 05.208.408/0001-77). 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 01/06/2014, e 

reajuste contratual. 

Data da assinatura: 30/05/2014. 

Valor mensal estimado: R$215.681,69 (duzentos e quinze mil seiscentos e oitenta e um reais e 

sessenta e nove centavos. 

Dotação Orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.3390.37.02.10.1. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 014/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. 

Objeto: fornecimento de água e coleta de esgotos sanitários.  

Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 08/05/2014. 

Data da assinatura: 08/05/2014. 

Valor total estimado: R$215.068,56 (duzentos e quinque mil e sessenta e oito reais e cinquenta e 

seis centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.13.10.1. 
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EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

*Contrato nº 014/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. 

Objeto: fornecimento de água e coleta de esgotos sanitários.  

Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 08/05/2014. 

Data da assinatura: 08/05/2014. 

Valor total estimado: R$215.068,56 (duzentos e quinze mil e sessenta e oito reais e cinquenta e 

seis centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.13.10.1. 

*publicado novamente por incorreção 

 

Contrato nº 024/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Editora Fórum Ltda. 

Objeto: assinatura, com acessos ilimitados, dos seguintes periódicos: Biblioteca Digital Fórum 

Municipal & Gestão das Cidades e Revista Trimestral de Direito Público Digital  

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

Data da assinatura: 10/06/2014. 

Valor total: R$4.890,56 (quatro mil oitocentos e noventa reais e cinquenta e seis centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.1110.1. 

 

EXTRATOS DE TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

Termo de Cooperação Técnica nº 05/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas 

Gerais e o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerias. 

Objeto: facilitar o cruzamento de dados cadastrais entre os participantes vencedores de 

processos licitatórios em Minas Gerais e doadores de campanha eleitoral, visando rastrear 

possíveis irregularidades de cunho eleitoral.  

Vigência: 02 (dois) anos a contar da data de sua assinatura. 

Data da assinatura: 10/06/2014. 

Sem ônus. 

 

Termo de Cooperação Técnica nº 06/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas 

Gerais e a Associação Mineira dos ex-gestores Públicos Municipais. 

Objeto: orientar os associados das ações do TCE-MG e disponibilizar dados cadastrais, visando 

facilitar contato com os ex-gestores municipais.  

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

Data da assinatura: 03/06/2014. 

Sem ônus. 


