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Contratado / Convenente

Data da
Publicação

29/01/2014

001

2014

Contrato

257

2010

Contrato

Prestação de serviços de publicações de atos de expediente
administrativo de pessoal, editais, avisos, adjudicações de processos
licitatórios, dispensa e inexigibilidade de licitações e outros atos exigidos
por lei no Diário Ofícial de "Minas Gerais".

Imprensa Oficial de Minas Gerais

31/01/2014

31/01/2014

002

2014

Contrato

195

2011

Contrato

Prestação de serviço telefônico fixo comutado - STFC, na modalidade
longa distância nacional para tráfego de voz da Procuradoria-Geral de
Justiça

Telemar Norte Leste S/A

17/05/2014

Contrato

Intercâmbio técnico e científico para a promoção de ações que
possibilitem a organização de cursos técnicos e de capacitação, e a
indicação de sócios da Abes-MG que sejam profissionais e
especialistas do setor de saneamento, meio ambiente e recursos
hídricos, que possam realizar consultorias no que tange aos direitos e
interesses difusos e coletivos tutelados pelo Ministério Público.

Thyssenkrupp Elevadores S/A

27/02/2014

Thyssenkrupp Elevadores S/A

27/02/2014

31/01/2014

003

2014

Contrato

376

2008

31/01/2014

004

2014

Contrato

268

2009

Contrato

Intercâmbio técnico e científico para a promoção de ações que
possibilitem a organização de cursos técnicos e de capacitação, e a
indicação de sócios da Abes-MG que sejam profissionais e
especialistas do setor de saneamento, meio ambiente e recursos
hídricos, que possam realizar consultorias no que tange aos direitos e
interesses difusos e coletivos tutelados pelo Ministério Público.

31/01/2014

005

2014

Contrato

319

2012

Contrato

Centro Universitário do Leste de Minas Gerais - UNILESTE, por
intermédio de sua entidade mantenedora, a União Brasiliense de
Educação e Cultura - UBEC

Elevadores Atlas Schindler S.A.

21/02/2014

Contrato

Intercâmbio técnico e científico para a promoção de ações que
possibilitem a organização de cursos técnicos e de capacitação, e a
indicação de sócios da Abes-MG que sejam profissionais e
especialistas do setor de saneamento, meio ambiente e recursos
hídricos, que possam realizar consultorias no que tange aos direitos e
interesses difusos e coletivos tutelados pelo Ministério Público.

Elevadores Atlas Schindler S.A.

21/02/2014

Contrato

Intercâmbio técnico e científico para a promoção de ações que
possibilitem a organização de cursos técnicos e de capacitação, e a
indicação de sócios da Abes-MG que sejam profissionais e
especialistas do setor de saneamento, meio ambiente e recursos
hídricos, que possam realizar consultorias no que tange aos direitos e
interesses difusos e coletivos tutelados pelo Ministério Público.

Associação Mineira do Ministério Público

22/02/2014

Prest. Serviços

Contratação de prestação de serviço de telefonia fixa comutada local
para atendimento às necessidades atuais e futuras da
CONTRATANTE, visando a implantação da Rede Corporativa da
Procuradoria-Geral de Justiça, doravante denominada Rede
Corporativa.

Telemar Norte Leste S/A

29/04/2014

31/01/2014

19/02/2014

02/04/2014

006

007

008

2014

2014

2014

Fonte: Diretoria de Contratos e Convênios
Data da última atualização: 23/05/2014
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Contrato

Contrato
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