
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 02.12.2016. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

7º Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica n. 10/2009, celebrado com a Secretaria 

de Estado de Governo – SEGOV. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 10/12/2016. 

Data da assinatura: 28/11/2016. 

Sem ônus. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 06.12.2016. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato n. 42/2016, celebrado com a Governet Editora Ltda. 

Processo de inexigibilidade de Licitação n. 15/2016 (Processo SGAP n. 986895). 

Objeto: assinatura e fornecimento de periódicos 

Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 05/01/2017. 

Data da assinatura: 05/12/2016. 

Valor total: R$29.835,00 (vinte e nove mil oitocentos e trinta e cinco reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.11.10.1. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

7º Termo Aditivo ao Contrato n. 24/2013, celebrado com a Ágile Empreendimentos e Serviços 

Ltda. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 02/01/2017. 

Data da assinatura: 05/12/2016. 

Valor mensal estimado: R$207.220,12 (duzentos e sete mil duzentos e vinte reais e doze 

centavos).  

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339037.01.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 12.12.2016. 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato n. 39/2016, celebrado com a Task Sistemas de Computação S/A. 

Processo de Inexigibilidade de Licitação n. 11/2016 (Processo SGAP n. 986756). 

Objeto: implantação de solução integrada de sistema de controle de acesso. 

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

Data da assinatura: 07/12/2016. 

Valor total: R$99.916,00 (noventa e nove mil novecentos e dezesseis reais). 

Dotações Orçamentárias:1021.01.122.701.2121.0001.4490.52.20.10.1 

e 1021.01.122.701.2121.0001.4490.51.13.10.1 

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

 

2º Termo Aditivo ao Contrato n. 01/2015, celebrado com a Datacop Comércio e Serviços de 

Microfilmagem Ltda.  

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a contar de 16/01/2017. 

Data da assinatura: 07/12/2016. 

Despesa mensal estimada: R$1.232,33 (um mil duzentos e trinta e dois reais e trinta e três 

centavos).  

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.99.10.1. 

 



4º Termo Aditivo ao Contrato n. 04/2014, celebrado com a Thyssenkrupp Elevadores S/A. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses a contar de 18/01/2017. 

Data da assinatura: 07/12/2016. 

Valor mensal: R$3.836,00 (três mil oitocentos e trinta e seis reais).  

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.22.10.1. 

 
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 15.12.2016. 

 
EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

4º Termo Aditivo ao Contrato n. 017/2014, celebrado com o Consórcio TCE-MG – PE 

n. 07/2014, formado pelas empresas OI Móvel S/A, Telemar Norte Leste S/A e OI S/A. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 15/11/2016. 

Data da assinatura: 11/11/2016. 

Despesa mensal estimada: R$12.322,90 (doze mil trezentos e vinte e dois reais e noventa 

centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.40.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 16.12.2016. 

 

EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

Contrato n. 43/2016, celebrado com a Zênite Informação e Consultoria S/A. 

Processo de Inexigibilidade de Licitação n. 17/2016 (Processo SGAP n. 986919) 

Objeto: prestação de serviços especializados de acesso a periódicos eletrônicos. 

Vigência: 12 (doze) meses a contar de 02/01/2017. 

Data da assinatura: 15/12/2016. 

Valor total: R$8.514,52 (oito mil quinhentos e quatorze reais e cinquenta e dois centavos). 

Dotação Orçamentária:1021.01.032.746.4445.0001.339039.11.10.1 

 

Contrato n. 46/2016, celebrado com a Travelers Seguros Brasil S.A. 

Processo Licitatório n. 20/2016, Pregão Eletrônico n. 20/2016 (Processo SGAP n. 986586). 

Objeto: prestação de serviços contínuos de seguro patrimonial. 

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

Data da assinatura: 15/12/2016. 

Prêmio total: R$19.000,00 (dezenove mil reais). 

Dotação Orçamentária:1021.01.122.701.2009.0001.339039.10.10.1 

 

Contrato n. 48/2016, celebrado com a Construtora Campos & Filhos Ltda. - ME. 

Processo Licitatório n. 19/2016, Pregão Eletrônico n.19/2016 (Processo SGAP n. 986657). 

Objeto: prestação de serviços de engenharia, incluindo o fornecimento de todos os materiais, 

ferramentas, equipamentos e mão de obra especializada. 

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

Data da assinatura: 15/12/2016. 

Valor total: R$77.350,00 (setenta e sete mil trezentos e cinquenta reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.22.10.1 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços n. 05/2016, decorrente do Processo Licitatório n. 18/2016, Pregão 

Eletrônico n. 18/2016 (Processo SGAP 980568). 

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

prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva nos veículos da frota do 

Tribunal, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais de fábricas. 

Classificada: Centro Automotivo S.S Ltda. – ME. 



Valor Lote 1: MO/H: R$15,00 e Desconto em peças: 51,42% 

Valor Lote 2: MO/H: R$30,00 e Desconto em peças: 34,50% 

Valor total estimado da despesa: R$218.805,00 (duzentos e dezoito mil oitocentos e cinco 

reais). 

Dotação orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339039.18.10.1. 

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

Data da assinatura: 14/12/2016. 

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

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

Gabaglia, 1315, 4º Andar, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte / MG. 

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

 

2º Termo Aditivo ao Contrato n. 05/2016, celebrado entre o Instituto Rui Barbosa – IRB e a 

LNX Travel Viagens e Turismo Eireli – ME. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 11/02/2017. 

Data da assinatura: 14/12/2016. 

 

4º Termo Aditivo ao Contrato n. 18/2014 (EBCT 9912354422), celebrado com a Empresa 

Brasileira de Correios e Telégrafos. 

Objeto: inclusão do serviço de Entrega Direta - 31291. 

Data da assinatura: 09/11/2016. 

 

EXTRATO DE TERMO APOSTILA 

 

Termo de Apostila ao Contrato n. 01/2016, firmado com a Inova Tecnologia em Serviços Ltda. 

Objeto: reajuste do valor do BDI no percentual de 8,476%, retroativo a 20/10/2016, tendo como 

base o IPCA/IBGE acumulado no período de outubro/2015 a setembro/2016.  

Data da assinatura: 15/12/2016. 

Valor mensal acrescido: R$410,90 (quatrocentos e dez reais e noventa centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339037.02.10.1. 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 19.12.2016. 

 
EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

Contrato n. 44/2016, celebrado com a Algar Telecom S.A. 

Processo Licitatório n. 09/2016, Pregão Eletrônico n. 09/2016 (Processo SGAP n. 969411). 

Objeto: prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade local. 

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

Data da assinatura: 13/12/2016. 

Valor total estimado: R$19.566,24 (dezenove mil quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e 

quatro centavos). 

Dotação Orçamentária:1021.01.122.701.2009.0001.339039.14.10.1 

 

Contrato n. 45/2016, celebrado com a Telemar Norte Leste S/A. 

Processo Licitatório n. 09/2016, Pregão Eletrônico n. 09/2016 (Processo SGAP n. 969411). 

Objeto: prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC), na modalidade longa distância. 

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

Data da assinatura: 13/12/2016. 

Valor total estimado: R$6.525,71 (seis mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e um 

centavos). 

Dotação Orçamentária:1021.01.122.701.2009.0001.339039.14.10.1 

 

 

http://www.tce.mg.gov.br/


Contrato n. 50/2016, celebrado com a Systech Sistemas e Tecnologia em Informática Ltda. 

Adesão à Ata de Registro de Preços n. 65/2014 – UFBA (Processo SGAP n. 987934). 

Objeto: aquisição de 21 (vinte e um) microcomputadores pessoais (notebooks). 

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

Data da assinatura: 15/12/2016. 

Valor total estimado: R$107.100,00 (cento e sete mil e cem reais). 

Dotação Orçamentária:1021.01.122.701.2121.0001.44905207.10.1. 

 

Contrato n. 51/2016, celebrado com a Compit Soluções em TI Ltda. – EPP. 

Processo Licitatório n. 23/2016, Pregão Eletrônico n. 23/2016 (Processo SGAP n. 980574). 

Objeto: manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento e substituição de peças em 

equipamentos de informática.  

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

Data da assinatura: 15/12/2016. 

Valor mensal: R$9.804,16 (nove mil oitocentos e quatro reais e dezesseis centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.27.10.1. 

 

EXTRATO DE TERMO APOSTILA 

 

Termo de Apostila ao Contrato n. 20/2015, firmado com a Simpress Comércio, Locação e 

Serviços Ltda. 

Objeto: reajuste do valor do Contrato no percentual de 8,48%, retroativo a 05/10/2016, tendo 

como base o IPCA/IBGE acumulado no período de outubro/2015 a setembro/2016.  

Data da assinatura: 15/12/2016. 

Valor mensal: R$22.029,81 (vinte e dois mil vinte e nove reais e oitenta e um centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339039.19.10.1. 

 
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 20.12.2016. 

 
EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

Contrato n. 38/2016, celebrado com a Navisystem Importação Ltda. – EPP. 

Processo Licitatório n. 16/2016, Pregão Eletrônico n. 16/2016 (Processo SGAP n. 986634). 

Objeto: aquisição de 156 rolos de microfilme de sais de prata originais para máquina 

microfilmadora Planetária Alos 41. 

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$21.999,12 (vinte e um mil novecentos e noventa e nove reais e doze centavos). 

Dotação Orçamentária:1021.01.122.701.2009.0001.339030.15.10.1 

 

Contrato n. 52/2016, celebrado com a Triasa Comercial Ltda. - EPP. 

Processo Licitatório n. 25/2016, Pregão Eletrônico n. 25/2016 (Processo SGAP n. 986927). 

Objeto: aquisição de 08 veículos novos (Lotes 2 e 3).  

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$500.100,00 (quinhentos mil e cem reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.17.10.1. 

 

Contrato n. 53/2016, celebrado com a Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda. 

Processo Licitatório n. 25/2016, Pregão Eletrônico n. 25/2016 (Processo SGAP n. 986927). 

Objeto: aquisição de 16 veículos novos (Lote 1).  

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.17.10.1. 



Contrato n. 54/2016, celebrado com a Seal Telecom Comércio e Serviços de Telecomunicações 

Ltda. 

Processo Licitatório n. 28/2016, Pregão Eletrônico n. 28/2016 (Processo SGAP n. 986503). 

Objeto: aquisição de uma solução de videowall para apresentações, monitoramento, 

videoconferências e execução de trabalhos administrativos all-in-one com gerenciador gráfico, 

softwares e conexões (Lote 1).  

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$268.821,00 (duzentos e sessenta e oito mil oitocentos e vinte e um reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.07.10.1. 

 

Contrato n. 56/2016, celebrado com a Vixbot Soluções em Informática Ltda. - EPP. 

Processo Licitatório n. 28/2016, Pregão Eletrônico n. 28/2016 (Processo SGAP n. 986503). 

Objeto: aquisição de uma solução de videowall para apresentações, monitoramento, 

videoconferências e execução de trabalhos administrativos all-in-one com gerenciador gráfico, 

softwares e conexões (Lote 4).  

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$41.161,00 (quarenta e um mil cento e sessenta e um reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.07.10.1. 

 

Contrato n. 57/2016, celebrado com a Adik Software Ltda. - EPP. 

Processo de Dispensa de Licitação (inciso IV do art. 24 da Lei n. 8.666/93). 

Objeto: serviços de atualização de versões, bases de informações e banco de dados no que tange 

à proteção ampla e pró ativa contra vírus e códigos mal intencionados, em soluções integradas 

Gateway Anti-Spam e IPS, e solução Anti vírus Endpoint Protection 

Vigência: 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura. 

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$92.850,00 (noventa e dois mil oitocentos e cinquenta reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.27.10.1. 

 

Contrato n. 58/2016, celebrado com a Modern Design do Brasil Ltda. –EPP. 

Processo Licitatório n. 30/2016, Pregão Eletrônico n. 30/2016 (Processo SGAP n. 986969). 

Objeto: execução de serviços de marcenaria com fornecimento de materiais, entrega e 

montagem/instalação de mobiliário sob medida, de acordo com as condições, especificações 

técnicas (Lotes 1 e 9). 

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total estimado: R$11.075,00 (onze mil e setenta e cinco reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.14.10.1. 

 

Contrato n. 59/2016, celebrado com a A.R.&C. Comércio e Distribuição Eireli. 

Processo Licitatório n. 30/2016, Pregão Eletrônico n. 30/2016 (Processo SGAP n. 986969). 

Objeto: execução de serviços de marcenaria com fornecimento de materiais, entrega e 

montagem/instalação de mobiliário sob medida, de acordo com as condições, especificações 

técnicas (Lotes 2,3, 4, 5, 6 e 8). 

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total estimado: R$40.374,67 (quarenta mil trezentos e setenta e quatro reais e sessenta e 

sete centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.14.10.1. 

 

Contrato n. 60/2016, celebrado com a Santa Helena Móveis para Escritório Ltda. 

Processo Licitatório n. 30/2016, Pregão Eletrônico n. 30/2016 (Processo SGAP n. 986969). 



Objeto: execução de serviços de marcenaria com fornecimento de materiais, entrega e 

montagem/instalação de mobiliário sob medida, de acordo com as condições, especificações 

técnicas (Lote 7). 

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total estimado: R$8.250,00 (oito mil duzentos e cinquenta reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.14.10.1. 

 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

Ata de Registro de Preços n. 006/2016, decorrente do Processo Licitatório n. 21/2016, Pregão 

Eletrônico n. 21/2016 (Processo SGAP 986997). 

Objeto: registro de preços para futuras e eventuais contratações de empresa especializada no 

fornecimento de divisórias, incluindo ferramentas, materiais e mão de obra avulsa para 

montagem e desmontagem. 

Empresa classificada: Ampla Indústria e Comércio de Divisórias Ltda. 

CNPJ: 04.370.290/0001-16 

Dotação orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.22.10.1. 

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

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

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

Gabaglia, 1315, 4º Andar, Bairro Luxemburgo, Belo Horizonte / MG. 

 
DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 21.12.2016. 

 
EXTRATOS DE CONTRATOS 

 

Contrato n. 61/2016, celebrado com a MAS Automação e Engenharia Ltda. 

Processo de Dispensa de Licitação (art. 24, I, da Lei n. 8.666/93 - processo SGAP n. 987493). 

Objeto: fornecimento e instalação de infraestrutura elétrica e lógica bem como a fixação de 05 

catracas de controle de acesso e de 05 coletores nas dependências do Tribunal. 

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$9.793,30 (nove mil setecentos e noventa e três reais e trinta centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.22.10.1. 

 

Contrato n. 62/2016, celebrado com a HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos 

Eletrônicos Ltda. 

Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico n. 66/2015 – UFRN 

(processo SGAP n. 987952). 

Objeto: aquisição de 300 microcomputadores Desktop Tipo I e 600 monitores Tipo II, itens 6 e 

22 da ARP - Pregão Eletrônico n. 66/2015 – UFRN.  

Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura; ressalvado o período de garantia, 

que será de 36 (trinta e seis) meses para reposição de peças, mão de obra e atendimento on-site, 

a contar da data do recebimento definitivo dos equipamentos.  

Data da assinatura: 20/12/2016. 

Valor total: R$1.325.076,00 (um milhão trezentos e vinte e cinco mil e setenta e seis reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052-07.10.1. 

 

Contrato n. 63/2016, celebrado com R&L Indústria e Comércio de Artigos de Decoração Eireli - 

EPP. 

Processo Licitatório n. 31/2016, Pregão Eletrônico n. 31/2016 (Processo SGAP n. 986984). 

Objeto: fornecimento e instalação de cortinas e persianas, incluindo mão-de-obra especializada, 

materiais, ferramentas e equipamentos. 

http://www.tce.mg.gov.br/


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

Data da assinatura: 20/12/2016. 

Valor total: R$15.070,00 (quinze mil e setenta reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.22.10.1. 

 

Contrato n. 64/2016, celebrado com Pablo Henrique Mota 05802371684. 

Processo Licitatório n. 34/2016, Pregão Eletrônico n. 34/2016 (Processo SGAP n. 988204). 

Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia para 

recuperação de forro de gesso, dry wall e alvenaria nas dependências do Tribunal, com 

fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e mão de obra. 

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$15.831,00 (quinze mil oitocentos e trinta e um reais). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.399039.22.10.1. 

 

Contrato n. 55/2016, celebrado com a 18 Gigas Comércio de Equipamentos - ME. 

Processo Licitatório n. 28/2016, Pregão Eletrônico n. 28/2016 (Processo SGAP n. 986503). 

Objeto: aquisição de uma solução de videowall para apresentações, monitoramento, 

videoconferências e execução de trabalhos administrativos all-in-one com gerenciador gráfico, 

softwares e conexões (Lotes 2 e 3).  

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

Data da assinatura: 19/12/2016. 

Valor total: R$112.799,98 (cento e doze mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e oito 

centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.07.10.1. 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

 

1º Termo Aditivo ao Contrato n. 20/2015, celebrado com a Simpress Comércio, Locação e 

Serviços S/A. 

Objeto: acréscimo de 19 equipamentos ao objeto contratual.  

Data da assinatura: 20/12/2016. 

Valor mensal estimado do acréscimo: R$5.873,88 (cinco mil oitocentos e setenta e três reais e 

oitenta e oito centavos).  

Dotação Orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339039.19.10.1. 

 

EXTRATO DE TERMO APOSTILA 

 

Termo de Apostila ao Contrato n. 20/2016, firmado com a Provac Terceirização de Mão de 

Obra Ltda. 

Objeto: alteração da dotação orçamentária para 1021.01.122.701.2009.0001.339037.02.10.1. 

Sem ônus. 

Data da assinatura: 19/12/2016. 

 

 


