
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 01.08.2014 

 

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO 

 

Termo  de Adesão, por parte do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao Termo de 

Cooperação Técnica nº 008/2014, celebrado entre o Conselho Nacional de Justiça, a 

Corregedoria Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal, 

a Corregedoria-Geral da Justiça Federal, o Superior Tribunal Militar, a Corregedoria da Justiça 

Militar da União e o Tribunal de Contas da União. 

Objeto: conjugação de esforços para o aperfeiçoamento e a manutenção do Cadastro Nacional 

de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique 

Inelegibilidade - CNCIAI. 

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

Data da assinatura: 10/06/2014. 

Sem ônus. 

 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

Acordo  de Cooperação Técnica nº 08/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e o Tribunal de Contas de São Tomé e Príncipe com a interveniência do Instituto 

Rui Barbosa - IRB. 

Objeto: 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. 

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses a contar da data de sua publicação. 

Data da assinatura: 30/07/2014. 

Sem ônus. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 06.08.2014 

 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

Contrato nº 030/2014,  celebrado entre o  Tribunal  de  Contas  do  Estado de Minas Gerais  e a 

Allegra Tecnologia Ltda. - ME. 

Objeto: serviços especializados em limpeza e higienização das redes de dutos de ar 

condicionado, com a retirada das bocas de insuflamento, limpeza por escovação mecânica 

robotizada a seco de superfícies internas e avaliação das unidades de climatização e das casas de 

máquinas, dos Prédios Anexo I e II do Tribunal. 

Vigência: 06 (seis) meses a contar da data de sua assinatura. 

Data da assinatura: 05/08/2014. 

Valor total: R$19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2.009.0001.3390.39.21.10.1. 

 

Contrato nº 031/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Construtora Campos e Filhos Ltda. – ME. 

Objeto: serviços de engenharia, para a instalação de hidrantes de incêndio nos Edifícios Sede, 

Anexo I e II, incluindo o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão 

de obra especializada. 

Vigência: 06 (seis) meses a contar da data de sua assinatura. 

Data da assinatura: 30/07/2014. 

Valor total estimado: R$63.556,53 (sessenta e três mil quinhentos e cinquenta e seis reais e 

cinquenta e três centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.3390.39.22.10.1. 

 



Contrato nº 032/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Sr. 

Emerson Luiz de Castro. 

Objeto: serviços de consultoria e assessoria educacional para a Escola de Contas e Capacitação 

Professor Pedro Aleixo. 

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

Data da assinatura: 25/07/2014. 

Valor total: R$73.728,00 (setenta e três mil e setecentos e vinte e oito reais). 

Dotações orçamentárias: 

1021.04.128.760.2145.0001.339035.01.10.1; 

1021.04.128.760.2145.0001.339013.17.10.1. 

 

Contrato nº 033/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Rona Editora Ltda.. 

Objeto: serviços gráficos de impressão e acabamento de material gráfico de 05 (cinco) edições 

do Demonstrativo de Atividades do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, incluindo 

miolo, capa e contracapa, sendo 4 (quatro) edições trimestrais e 1 (uma) anual, totalizando 

300 (trezentos) exemplares por edição, com no máximo 100 (cem) páginas, não incluídas capa e 

contracapa. 

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

Data da assinatura: 04/08/2014. 

Valor total: R$8.570,00 (oito mil quinhentos e setenta reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.3390.39.31.10.1. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 040/2012 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – ASPROM. 

Objeto: alteração contratual e reajuste do vale transporte. 

Valor mensal estimado após aditivo: R$100.633,63 (cem mil seiscentos e trinta e três reais e 

sessenta e três centavos). 

Data da assinatura: 05/08/2014. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339037.02.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 12.08.2014 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 034/2014,  celebrado entre o  Tribunal  de  Contas  do  Estado de Minas Gerais  e a 

Fundação Dom Cabral. 

Objeto: serviço técnico especializado para a formação e apoio às equipes do Tribunal na 

elaboração e desdobramento do Plano Estratégico para o período 2015 a 2019. 

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

Data da assinatura: 07/08/2014. 

Valor total: R$370.000,00 (trezentos e setenta mil reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2.009.0001.3390.35.02.10.1. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2013 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Esparta Segurança Ltda. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a contar de 06/08/2014 e 

alteração da alíquota ISSQN. 

Despesa total estimada: R$1.879.138,79 (um milhão oitocentos e setenta e nove mil cento e 

trinta e oito reais e setenta e nove centavos). 

Data da assinatura: 06/08/2014. 



Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339037.02.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 14.08.2014 

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

 

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2014 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Atrium Ltda. 

Objeto: acréscimo do valor global estimado. 

Valor acrescido: R$90.000,00 (noventa mil reais). 

Data da assinatura: 12/08/2014. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339033.04.10.1. 

 

5º Termo Aditivo ao Contrato nº 032/2011 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Imantec Instalação e Manutenção Técnica Ltda. 

Objeto: alteração do valor da alíquota do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 

ISSQN - e reajuste do insumo vale-transporte. 

Valor mensal estimado após alterações: R$141.482,23 (cento e quarenta e um mil quatrocentos 

e oitenta e dois reais e vinte e três centavos). 

Data da assinatura: 12/08/2014. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339037.02.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 18.08.2014 

 

EXTRATO DE APÓLICE DE SEGURO 

 

Apólice de Seguro nº 2000146, emitida pela Royal & Sunalliance Seguros Brasil S/A, em favor 

do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Objeto: serviços de seguro coletivo de acidentes pessoais, com coberturas por morte acidental, 

invalidez permanente total ou parcial acidental, despesas médicas e hospitalares e auxílio 

funeral, para os Conselheiros, Conselheiros Substitutos, Procuradores do Ministério Público 

junto ao Tribunal e servidores quando em viagens por motivo de serviço ou treinamento e 

capacitação. 

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir do dia 31/07/2014. 

Data da emissão da Apólice: 06/08/2014. 

Valor total estimado do prêmio: R$6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.032.746.4 445.0001.3390 39-10 10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 21.08.2014 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 021/2014 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Progen Empreendimentos e Serviços Eireli ME. 

Objeto: acréscimo e supressão do valor contratual. 

Valor estimado após acréscimo e decréscimo: R$17.007,90 (dezessete mil sete reais e noventa 

centavos). 

Data da assinatura: 13/08/2014. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.3390.39.22.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 25.08.2014 

 

EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 



Termo de Cooperação Técnica nº 03/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas 

Gerais e o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. 

Objeto: troca de conhecimento, informações, experiências e do compartilhamento de ações 

educacionais; tais como o Projeto de Debates, Ponto de Expressão e as Jornadas Anuais de 

Contabilidade.  

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

Data da assinatura: 16/07/2014. 

Sem ônus. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 

2º Termo Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica nº 016/2010, celebrado entre o Tribunal de 

Contas do Estado de Minas Gerais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 19/08/2014. 

Data da assinatura: 17/08/2014. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato nº 035/2014,  celebrado entre o  Tribunal  de  Contas  do  Estado de Minas Gerais  e 

Construtora Campos & Filhos Ltda.-ME. 

Objeto: prestação de serviços de engenharia, para execução de impermeabilização no Tribunal, 

de área no entorno da cantina, edifício Anexo II, e parte da laje de piso do 6º andar, edifício 

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

especializada.  

Vigência: 08 (oito) meses a contar da data de sua assinatura. 

Data da assinatura: 21/08/2014. 

Valor total: R$204.036,34 (duzentos e quatro mil trinta e seis reais e trinta e quatro centavos). 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.22.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 27.08.2014 

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

 

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 063/2011 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a WWD Engenharia Ltda. 

Objeto: alteração contratual para acréscimo do objeto. 

Valor mensal do acréscimo da despesa: R$3.540,00 ( três mil quinhentos e quarenta reais). 

Data da assinatura: 26/08/2014. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.21.10.1. 

 

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2014 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Ágile Empreendimentos e Serviços Ltda. 

Objeto: alteração da alíquota do ISSQN e reajuste do vale-transporte. 

Valor mensal estimado após do aditivo: R$559.366,94 (quinhentos e cinquenta e nove mil 

trezentos e sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos). 

Data da assinatura: 26/08/2014. 

Dotação orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339037.02.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 29.08.2014 

 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2014, celebrado entre o Tribunal de Contas de Minas 

Gerais e o Tribunal de Contas de Guiné-Bissau, com a interveniência do Instituto Rui Barbosa. 



Objeto: 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.  

Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua publicação. 

Data da assinatura: 20/05/2014. 

Sem ônus. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 
 

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2013 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a M Brasil Máquinas Automáticas Ltda.-ME. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a contar de 26/08/2014. 

Valor total estimado: R$136.800,00 (cento e trinta e seis mil e oitocentos reais). 

Data da assinatura: 26/08/2014. 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.03.10.1. 


