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EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato n. 021/2017 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a MBM 

Seguradora S.A. 

Processo de Dispensa de Licitação n. 08/2017 (SGAP n.1007546). 

Objeto: contratação de seguradora para prestação de serviços de Seguro Coletivo de Acidentes 

Pessoais, sem interveniência de corretores, com coberturas de morte acidental, invalidez 

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

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

ao Tribunal de Contas, acompanhantes de servidores com deficiência, funcionários e servidores 

quando em viagens por motivo de serviço ou treinamento e capacitação, num total estimado de 

6.000 (seis mil) diárias. 

Vigência: 12 (doze) meses contados a partir do dia 31/07/2017. 

Prêmio Individual: R$1,17 (um real e dezessete centavos) por dia. 

Data da assinatura: 31/07/2017. 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.10.10.1. 

 

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

 

4º Termo Aditivo ao Contrato n. 019/2015, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Eficiência Vigilância e Segurança Ltda. – ME. 

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 01/10/2017. 

Valor mensal estimado: R$216.935,52 (duzentos e dezesseis mil novecentos e trinta e cinco reais 

e cinquenta e dois centavos). 

Data da assinatura: 31/07/2017. 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339037.02.10.1. 

17º Termo Aditivo ao Contrato n. 07/2012, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Inova Tecnologia em Serviços Ltda. 

Objeto: alteração do valor da alíquota referente à Contribuição Previdenciária Patronal para 20% 

(vinte por cento), a partir de 01/07/2017. 

Data da assinatura: 31/07/2017. 

Valor mensal estimado: R$680.898,45 (seiscentos e oitenta mil oitocentos e noventa e oito reais 

e quarenta e cinco centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.032.746.4445.0001.339037.02.10.1. 

 

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILA 

 

Termo de Apostila ao Contrato n. 01/2015, firmado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Datacop Comércio e Serviços de Microfilmagem Ltda., no percentual de 6,74%, 

tendo como base no IGP – DI, acumulado no período de dezembro/2015 a novembro/2016, 

autorizando o reajuste dos serviços contratados a partir de 11/12/2016. 

Data da assinatura: 31/07/2017. 

Valor mensal estimado: R$1.315,39 (um mil trezentos e quinze reais e trinta e nove centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.99.10.1. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

 



Contrato n. 023/2017 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a 

Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa – Fundep. 

Processo de Dispensa de Licitação n. 06/2017 (SGAP n.1015315). 

Objeto: prestação de serviços de organização e realização de Concurso Público de Provas e 

Títulos, para provimento de 02 (dois) cargos de Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais. 

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

Valor total: R$142.263,94 (cento e quarenta e dois mil duzentos e sessenta e três reais e noventa 

e quatro centavos),  

Data da assinatura: 10/08/2017. 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.74.10.1. 
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EXTRATO DE CONVÊNIO 

 

Convênio n. 006/2017, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Lael 

Varella Educação e Cultura Ltda. – Faculdade de Minas - FAMINAS. 

Objeto: concessão de estágio, obrigatório ou não obrigatório, a estudantes regularmente 

matriculados e frequentes nos cursos de graduação em Administração, Direito, Ciências 

Contábeis e Sistema de Informação. 

Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar de 22/08/2017. 

Data da assinatura: 31/07/2017. 

Dotações Orçamentárias: 1021.01.122.701.2009.0001.339036.01.10.1 e 

1021.01.122.701.2009.0001.339049.05.10.1 

 

EXTRATO DE TERMO DE TRANSFERÊNCIA 

 

Termo de Transferência n. 004/2017, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. 

Objeto: transferência de bens móveis ociosos. 

Vigência: o presente termo passa a vigorar entre as partes a partir da sua assinatura, com vigência 

até a data em que os bens forem transferidos. 

Data da assinatura: 11/08/2017. 

Valor dos bens transferidos: R$5.345,48 (cinco mil trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta 

e oito centavos). 

 

EXTRATO DE TERMO ADITIVO 

3º Termo Aditivo ao Contrato n. 022/2013, celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Método Telecomunicações e Comércio Ltda.  

Objeto: prorrogação do prazo de vigência por 12 (doze) meses, a contar de 08/11/2017. 

Data da assinatura: 11/08/2017. 

Valor total estimado: R$83.439,48 (oitenta e três mil quatrocentos e trinta e nove reais e quarenta 

e oito centavos). 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.21.10.1. 

 

 

DIÁRIO OFICIAL DE CONTAS – DOC, 17.08.2017 

 

EXTRATO DE CONTRATO 

 

Contrato de fornecimento n. 024/2017 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de Minas 

Gerais e a HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 



Processo de adesão à Ata de Registro de Preços (SGAP n.1015390). 

Objeto: aquisição de equipamentos de processamento de dados para atender demandas do 

Tribunal. 

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

Valor total: R$1.187.422,40 (um milhão, cento e oitenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois 

reais e quarenta centavos). 

Data da assinatura: 16/08/2017. 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2121.0001.449052.07.10.1. 
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EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 

 

Autorização de Fornecimento n. 027/2017 celebrado entre o Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais e a Milhas Turismo Ltda. – EPP. 

Processo de Adesão à Ata de Registro de Preços n. 50/2016 decorrente do Pregão Eletrônico n. 

16000079/2016 realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (SGAP n.1015717). 

Objeto: prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros em ônibus e micro-

ônibus. 

Vigência: 60 (sessenta) dias a contar da data da sua publicação. 

Valor total: R$14.468,98 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e noventa e oito 

centavos). 

Data da assinatura: 22/08/2017. 

Dotação Orçamentária: 1021.01.122.701.2009.0001.339039.17.10.1. 

 

 

 

 


