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CONTRATAÇÕES PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID-19)
2020
Cotação Eletrônica - Processo:
1301017 22/2020
Registro de Preços nº 145/2020 III
(SEPLAG)
Processo: 1301017 19/2020
Registro de Preços nº 001/2020
(SEPLAG)
Processo: 1301017 15/2020

Data da publicação
03/09/2020

Descrição
Aquisição de máscaras de proteção
facial em tecido lavável

Situação
Concluído

29/07/2020

Aquisição de higienizador antisséptico
para mãos.

16/05/2020

Aquisição de máscara facial em tecido,
Concluído
dupla proteção lavável não descartável.

Concluído

EDITAIS* PUBLICADOS
2021

Data da publicação

Leilão nº 001/2021

30/07/2021

Aviso de Consulta Pública nº xx/21

00/00/2021

Aviso de Consulta Pública nº 03/21

20/04/2021

Aviso de Consulta Pública nº 02/21

06/02/2021

2020

Descrição
Concessão da exploração, ampliação e
manutenção da infraestrutura
aeroportuária do aeroporto CARLOS
DRUMMOND DE ANDRADE (SBBH) AEROPORTO DA PAMPULHA.
Concessão do Terminal Rodoviário
Governador Israel Pinheiro – TERGIP
O Governo do Estado de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA
comunica que realizará Consulta
Pública pelo prazo de 30 (trinta) dias,
para colher sugestões e contribuições
para o Projeto de CONCESSÃO DE
USO DO ESTÁDIO JORNALISTA
FELIPE DRUMMOND "MINEIRINHO".
O Governo do Estado de Minas Gerais,
por meio da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA
comunica que realizará Consulta
Pública pelo prazo de 45 (quarenta e
cinco) dias, para colher sugestões e
contribuições para as minutas de
EDITAL e CONTRATO, referentes a
processo de LICITAÇÃO de
concorrência pública, cujo objeto é a
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS PARA EXPLORAÇÃO,
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA
INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
DO AEROPORTO CARLOS
DRUMMOND DE ANDRADE (SBBH) –
AEROPORTO DA PAMPULHA.

Data da
publicação

Situação

Publicado

Estudos em andamento

Publicado

Publicado

Descrição

Situação

PMI - Procedimento de
Manifestação de Interesse nº
03/2020

Processo de participação privada na
estruturação dos estudos de modelagem
operacional, econômico-financeira,
jurídica e técnica para o projeto de
concessao dos Terminais de Ônibus e
Estaçõees de Transferência integrantes
29/12/2020
Publicado
do Sistema de Transporte Coletivo
Metropolitano de Passageiros, incluindo
sua requalificação, manutenção,
conservação, exploração comercial de
suas estruturas e seus empreendimentos
associados.

PMI - Procedimento de
Manifestação de Interesse nº
02/2020

Aviso de Procedimento de Manifestação
de Interesse, visando orientar a
participação de interessados na
estruturação de propostas para
apresentação de projetos, levantamentos,
investigações e estudos técnicos que
subsidiem a modelagem da concessão
01/07/2020 para expansão, exploração e
Publicado
manutenção do “Aeroporto da Pampulha
– Carlos Drummond de Andrade
(SBBH)”, localizado em Belo Horizonte –
MG, com vocação para aviação executiva
e considerando o potencial exploratório
para outras atividades econômicas,
conforme as diretrizes do edital.

Pregão Eletrônico nº
1300.01.0007279/2020-17

Contratação de estudos para subsidiar a
estruturação do projeto de concessão do
19/09/2020
Concluído
Terminal Rodoviário
Governador Israel Pinheiro - TERGIP.

Pregão Eletrônico nº
1301017 016/2020

Contratação de serviço de levantamento
de dados e análise de fluxo de pessoas,
com inferência
de modo de transporte, por meio de
extrapolação de dados de registros de
19/09/2020
Concluído
telefonia móvel e de bases de
dados complementares para gerar
matrizes de origem e desvio de viagens e
de deslocamentos, conforme definições
do Anexo I - Termo de Referência.

Pregão Eletrônico nº
1301017 00004/2020

Contratação de pessoa jurídica
especializada para prestação dos
serviços de agente de integração na
gestão administrativa de estágio,
12/05/2020
Concluído
conforme especificações constantes no
Anexo I - Termo de Referência, e de
acordo com as exigências e quantidades
estabelecidas neste edital e seus anexos.

2019

Data da
publicação

Descrição

Situação

Chamamento
Público nº
01/2019

Recebimento de doação de cursos e capacitações
visando a implantação de melhorias na gestão de
projetos e de obras públicas de edificações e de
infraestrutura, por meio da implantação e
implementação da metodologia de trabalho
11/03/2020
Publicado
denominada Modelagem da Informação da
Construção - BIM, conforme disposto no Decreto
Federal n.º 9.983 de 22 de agosto de 2019, na Seinfra
e no Deer-MG, para o desenvolvimento do Projeto
BIM.

Chamamento
Público nº
02/2019

Doação de um projeto arquitetônico e
complementares de etapa executiva em Lod 350,
visando a implantação de melhorias na gestão de
projetos e de obras públicas de edificações e de
infraestrutura, por meio da implantação e
implementação da metodologia de trabalho
11/03/2020
Publicado
denominmada Modelagem da Informação da
Construção - BIM na Seinfra e no Deer-MG, para o
desenvolvimento do Projeto BIM, sem ônus ou
encargos, conforme especificações constantes do
Anexo I, e de acordo com as exigências e quantidades
estabelecidas neste edital e seus anexos.

Pregão
Presencial nº
01/2019

Permissão onerosa de uso para exploração de área
24/12/2019 externa do Estádio Jornalista Felipe Drummond
(MINEIRINHO) para instalação de feira.

2017

Data da
publicação

Descrição

Concluído
Situação

Audiência
A Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Pública referente
Públicas do Estado de Minas Gerais, em cumprimento
à Concessão de
do disposto na Lei Federal nº 8.666/93, convida a
Serviços para a
todos para participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA para
Exploração de
13/05/2017
Publicado
esclarecimentos e debate sobre a minuta de edital e
Trechos das
anexos, relativos à concessão de serviços para a
Rodovias BR-135,
exploração de trechos das Rodovias BR-135, MG-231
MG-231 e
e LMG-54.
LMG-754

O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de
Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP torna público que às 10:00h do dia 06/12/2017 [nota:
conferir nova data alterada pela errata / Comunicado
relevante nº 03], fará realizar, na Cidade
Administrativa do Estado de Minas Gerais, Presidente
Aviso de Licitação
Tancredo Neves, Edifício Minas, 7º andar (salas 06 e
– Modalidade:
07), na Rodovia Papa João Paulo II, 4143, Bairro Serra
Concorrência
Verde, Belo Horizonte/MG, licitação para exploração
Pública
do LOTE de Rodovias composto pelos trechos das
Internacional nº
06/12/2017 seguintes rodovias: I - BR-135 - do km 367,65
Concluído
006/2017
(Entroncamento BR-135/BR-122/251/365 - Contorno
Tipo: Maior
de Montes Claros) ao km 668,85 (Entroncamento
Oferta pela
BR-135/BR-040(A)) - extensão 301,20 km; II - MG-231
Outorga da
- do km 41,00 (Entroncamento MG-231/LMG-754 Concessão
Cordisburgo) ao km 63,65 (Entroncamento
MG-231/BR-040) - extensão 22,65 km; III - LMG-754 do km 2,85 (Entroncamento LMG-754/ Avenida Brasil
- Fim do Trecho Urbano de Curvelo) ao km 42,95
(Entroncamento LMG-754/MG-231 - Cordisburgo) extensão 40,10 km., conforme anexos do edital.
2015

PMI - Procedimento
de Manifestação de
Interesse - 001/2015 Estradas Estaduais

2014

PMI - Procedimento de
Manifestação de
Interesse - 002/2014
Enviar para impressão

Data da
publicação

18/05/2015

Data da
publicação

19/06/2014

Descrição
Procedimento de Manifestação de Interesse
(PMI) visando à obtenção de estudos e
levantamentos para modelagem de propostas
para contratação de empresa para exploração
da rede rodoviária que integra o Sistema
Rodoviário Estadual – SRE, inclusive as
rodovias federais de que trata o art. 11 da Lei
Federal 12.872, de 2013.
Descrição
Visa a orientar a participação de
interessados na estruturação do Projeto de
Transporte Metropolitano sobre Trilhos
–entre o Aeroporto Internacional Tancredo
Neves (AITN) e o Hipercentro de Belo
Horizonte.

Situação

Publicado

Situação

Publicado

