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iNStituto DE DESENvoLvimENto 

iNtEGrADo DE miNAS GErAiS - iNDi
 TErCEiro TErMo ADiTivo Ao ProToCoLo 

DE iNTENÇÕES Nº 001/2019 
 Partes: Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico – SEDE, Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, ins-
tituto de Desenvolvimento integrado de Minas Gerais – iNDi e CEr-
VEJARIA PETRÓPOLIS S/A. (CNPJ 73.410.326/0001-60). Objeto: 
alterar a Cláusula Segunda (dos Compromissos do Grupo Petrópolis) . 
Assinatura: 26/05/2021 . Signatários: romeu Zema Neto (Estado), Fer-
nando Passalio de Avelar (SEDE), Gustavo de oliveira Barbosa (SEF), 
Thiago Coelho Toscano (iNDi) e Giulia isabella Cabrera Faria e Mar-
celo De Sá (Grupo Petrópolis) .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL
DirEToriA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 

DE CoNvÊNioS E PArCEriAS
rETiFiCAÇÃo

A Diretoria de Prestação de Contas de Convênios e Parcerias retifica a 
publicação ocorrida em sábado, 08 de maio de 2021, página 38, refe-
rente às contas do Convênio nº 0162/2013, celebrado entre a Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Social e Albergue São Francisco de 
Assis do município de São Tiago, MG, CNPJ: 26 .117 .903/0001-40 .
onde lê-se: “[ . . .] foram aprovada em 30 de abril de 2021, nos termos 
da legislação vigente, [ . . .]”
Leia-se: “[ . . .] foram reprovadas em 30 de abril de 2021, nos termos da 
legislação vigente, [ . . .]”
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 ErrATA
registramos correção do item abaixo, em virtude de erro material no 
Edital de Chamamento Público Sedese N° 14/2021 que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
item 8 .13 do Edital de Chamamento Público Sedese N° 14/2021
onde se lê:
 “Fundamentação teórica, baseada em evidências científicas, para abor-
dagem em nível de prevenção universal e seletiva, em consonância com 
o conceito apresentado no item 3 .5 .1 deste Edital . ”
Leia-se:
 “Fundamentação teórica, baseada em evidências científicas, para abor-
dagem em nível de prevenção universal e seletiva, em consonância com 
o conceito apresentado no item 3 .4 .1 deste Edital .”

Belo Horizonte, 26 de maio de 2021 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
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comPANHiA DE HABitAÇÃo Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coHAB

AviSo DE LiCiTAÇÃo
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas 
informa que realizará as licitações eletrônicas abaixo, objetivando a 
alienação de bens imóveis:
- 040/2021 – C .H . Antônio Laranjo e retiro das Pedras, oliveira/MG: 3 
(três) lotes . valor mínimo de venda r$ 28 .500,00 . Entrega de propostas 
até às 09h00 do dia 14/07/2021 .
-041/2021 – C .H . Cássio resende ii, uberaba/MG: 1 (um) lote . valor 
mínimo de venda r$13 .000,00 . Entrega de propostas até às 11h00 do 
dia 14/07/2021 .
-042/2021 – C .H . oswaldo Barbosa Pena ii, Nova Lima/MG: 1 (um) 
lote . valor mínimo de venda r$200 .500,00 . Entrega de propostas até às 
13h00 do dia 14/07/2021 .
-043/2021 – C .H . Maria Antonieta Mello de Azevedo, Santa Luzia/MG: 
1 (um) lote . valor mínimo de venda r$52 .000,00 . Entrega de propostas 
até às 15h00 do dia 14/07/2021 .
Editais disponíveis no site www .cohab .mg .gov .br ou www .compras .
mg.gov.br . Informações: cpl@cohab.mg.gov.br
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SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
AF 3º NÍvEL ouro FiNo

rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNio
Processo SEi Nº 1190 .01 .0009188/2021-78

Aderente: Município de Inconfidentes. Objeto: Adesão do Município 
ao Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento 
do SiAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG 
(resolução/SEF nº 5279, de 09/08/2019) . vigência: 60 (sessenta) 
meses, a contar da data de sua publicação .

Lúcio Teixeira Lopes, Titular da Superintendência 
regional da Fazenda varginha – 27/05/2021 .

AF 3º NÍvEL ouro FiNo
rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNio

Processo SEi Nº 1190 .01 .0009185/2021-62
Aderente: Município de Munhoz . objeto: Adesão do Município ao Con-
vênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento do SiAT 
com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG (resolução/
SEF nº 5279, de 09/08/2019) . vigência: 60 (sessenta) meses, a contar 
da data de sua publicação .

Lúcio Teixeira Lopes, Titular da Superintendência 
regional da Fazenda varginha – 27/05/2021 .

AF/3° NÍvEL/TrÊS PoNTAS - SrF ii - vArGiNHA
rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNio

 Processo SEi n° 1190 .01 .0002542/2021-70
 Aderente: Município de Santana da vargem . objeto: Adesão do Muni-
cípio ao Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcio-
namento do SiAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da 
SEF/MG (resolução/SEF nº 5 .279, de 10/08/2019) . vigência: 60 (ses-
senta) meses, a contar da data de homologação pelo titular da SrF: 
26/05/2021 . 

Lúcio Teixeira Lopes, Titular da Superintendência 
regional da Fazenda/varginha - 28/05/2021

AF/3° NÍvEL/BoA ESPErANÇA - SrF ii - vArGiNHA
rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNio

 Processo SEi n° 1190 .01 .0021241/2020-85
 Aderente: Município de ilicínea . objeto: Adesão do Município ao Con-
vênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento do SiAT 
com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG (resolução/
SEF nº 5 .279, de 10/08/2019) . vigência: 60 (sessenta) meses, a contar 
da data de homologação pelo titular da SrF: 26/05/2021 . 

Lúcio Teixeira Lopes, Titular da Superintendência 
regional da Fazenda/varginha - 28/05/2021 .

AF/3° NÍvEL/BoA ESPErANÇA - SrF ii - vArGiNHA
rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNio

 Processo SEi n° 1190 .01 .0009221/2021-60
 Aderente: Município de Coqueiral . objeto: Adesão do Município ao 
Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento do 
SiAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG (reso-
lução/SEF nº 5 .279, de 10/08/2019) . vigência: 60 (sessenta) meses, a 
contar da data de homologação pelo titular da SrF: 26/05/2021 . 

Lúcio Teixeira Lopes, Titular da Superintendência 
regional da Fazenda/varginha - 28/05/2021

12 cm -27 1486872 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
CoNCorrENCiA PuBLiCA MGi Nº . 003/2021

MGi – MiNAS GErAiS  PArTiCiPAÇÕES S .A . CNPJ/MF: 
19 .296 .342/0001-29 torna público que realizará licitação, na modali-
dade de Concorrência, do tipo Melhor oferta, para a alienação de Bens 
imóveis . o objeto desta Licitação está descrito no Edital de Concor-
rência Pública 003/2021, que estará à disposição dos interessados na 
sede da MGi, conforme endereço citado abaixo, onde poderá ser adqui-
rido ao preço de custo de r$ 20,00 (vinte reais) ou obtido, gratuita-
mente, no seguinte endereço eletrônico: www .mgipart .com .br . Serão 
licitados imóveis situados nos seguintes municípios: ArAxá/MG; 
BELo HoriZoNTE/MG; CurvELo/MG; GovErNADor vALA-
DArES/MG; iBiriTE/MG ; JuiZ DE ForA/MG; LAGoA SANTA/
MG; PoNTE NovA/MG; SANTA BArBArA/MG; uBA/MG; uBE-
rABA/MG . As propostas poderão ser enviadas a partir das 09:00 h 
(nove horas) do dia 31 de maio de 2021, até às 17:00 h (dezessete horas) 
do dia 15 de julho de 2021 para o seguinte endereço: MGi – Minas 
Gerais Participações S. A. – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Pré-
dio Gerais – 4º andar – bairro Serra verde – Cidade Administrativa 
Presidente Tancredo Neves, Belo Horizonte/MG – CEP: 31 .630-901 . A 
Sessão de Abertura ocorrerá no dia 16 de julho de 2021, às 10:00 h (dez 
horas), no endereço supracitado. Informações: na sede da MGI, através 
dos telefones (031) 3915-4859, 3915-4862 ou Whatsapp (031) 99990-
1127, no horário das 09:00 (nove horas) às 18:00 h (dezoito horas) .
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JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG
 ExTrATo – QuiNTo TErMo ADiTivo

 CoNTrATo SiAD N° 9211190
 ProCESSo SEi Nº 2250 .01 .0000141/2019-34

 PrEGÃo ELETrÔNiCo Nº 02/2018
 ProCESSo DE CoMPrA Nº 2251003 0000032/2018

 i-Partes: Jucemg e Método System Comércio de Equipamentos para 
Telecomunicações Ltda; II-Objeto: Prestação de serviço de locação 
de equipamentos de alarme e vigilância eletrônica, incluindo forne-
cimento dos equipamentos, implantação dos sistemas, configuração 
de softwares/hardwares, testes, ajustes e treinamento para captação, 
geração, visualização, gravação, armazenamento e monitoramento de 
imagens, além do serviço de manutenção preventiva e corretiva de 
todo o sistema, com fornecimento de peças necessárias aos reparos; 
iii-Da Finalidade: Alteração de endereço daContratantee a supres-
são de itens e quantitativos do presente Contrato; iv-Da Fundamen-
tação: Cláusula Décima Segunda, Subcláusula12 .1 do contrato origi-
nale com fulcro naLei 8.666/1993, especificamente, noArt.58, inciso 
i c/c Art . 65, inciso i, alínea “a”e”b”; v-Da Alteração de Endereço: 
Fica alterado o endereço daJuCEMGparaAvenidaAugusto de Lima, 
nº . 1942, Bairro Barro Preto,Belo Horizonte/MG,a partir de23de junho 
de 2021; vi-Da Supressão: Por acordo entre as partes, a partir de23de 
junho de 2021, suprime-seos itens e quantitativos do objeto do pre-
sente Contratoem 62,16%, nos termos danegociação contida no docu-
mento (SEin° .2969224)e do Projeto Básico (SEinº . 29107505); vii-
Dos valores: a) o valor total da supressão contratualé der$ 45 .421,21, 
perfazendo uma redução percentual de62,16% do valor global do con-
trato; b) o valor mensaldo presente Contratopassa a ser der$ 339,86; 
c) o valorglobal do presente Contratopassa a serder$ 27 .651,35; Fir-
mado em 27/05/2021 por Gustavo Henrique Campos dos Santos, pela 
Jucemg; Emmerson ricieri Brito, pela Método System Comércio de 
Equipamentos para Telecomunicações Ltda.
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

ExTrATo DE DECiSÃo
ProCESSo ADMiNiSTrATivo PuNiTivo SEiNFrA Nº 01/2020
 A GESTorA TErMo DE PErMiSSÃo DE uSo Nº01/2020 decide, 
nos termos do art . 41 do Decreto nº 45 .902/2012 c/c resolução Seinfra 
nº 23/2019, pelo não acolhimento das razões de defesa apresentadas 
pela empresa Fenacouro Promoções e Eventos Ltda. aplicando-se, sob 
a luz do artigo 38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 e da cláusula nona 
do Contrato, cumulativamente as seguintes penalidades, em decorrên-
cia das condutas da ProCESSADA de descumprimento contratual 
e determina que fica a PROCESSADA: I-obrigada ao Pagamento do 
valor devido ao Poder Concedente, acrescido dasdevidas atualizações 
e multa moratória, de acordo com o disposto no item ii, do Anexo iii 
do contrato . valor atualizado pelo setor responsável em 05/05/2021, de 
r$ 231 .165,22 . ii - Multa administrativa no percentual de 10 % (dez 
por cento) do valor total da dívida principal devidamente corrigida, de 
acordo com o disposto na cláusula nona do contrato e art . 38 §1º do 
Decreto Estadual 45 .902/2012 . iii- obrigação de fazer, no sentido de 
corrigir as infrações apuradas, quais sejam: quitar os devidos débitos 
com órgãos, para emissão de licenças e congêneres para o fiel cumpri-
mento da legal e contratual; declarar que não realizará novasligações-
clandestinas de energia elétrica; recolocar a torre de iluminação apon-
tada pela empresa BHIP sob suas custas ao final do termo de permissão. 
os pagamentos deverão ser realizados no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data de recebimento da notificação, conforme item $4º do 
artigo 36 do Decreto 45 .902/2012 . intime-se a ProCESSADA da deci-
são nos termos do Decreto Estadual 45 .902/2012, ressaltando-se que 
afalta de pagamento da multa no prazo estipulado importará na incidên-
cia automática de juros de mora correspondentes à variação, pro rata, 
da taxa SELiC, a contar da data do respectivo vencimento até a data do 
efetivo pagamento . Além disso, considerando a possibilidade de abati-
mento do valor devido das garantias prestadas . Nos termos do §1º, art . 
41, do Decreto Estadual nº 45 .902/2012, a empresa Fenacouro Promo-
ções e Eventos Ltda. deverá ser informada da decisão por ofício e terá 
o prazo de 5 dias úteis, a contar do seu recebimento, para apresentação 
de recurso ou pedido de reconsideração, pessoalmente ou através de 
procurador constituído, nos termos do art . 109 da Lei Federal nº 8 .666, 
de 1993 . Belo Horizonte, 26 de maio de 2021 . izabel Campos Ferreira, 
gestora do contrato, conforme designação do Secretário de Estado de 
infraestrutura e Mobilidade .
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DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
 DECiSÃo Do DirETor GErAL

 ProCESSo ADMiNiSTrATivo – ProToCoLoS Nºs 
00084008 2301 2017, 00084009 2301 2017 e 00084007 

2301 2017 (SEi 2300 .01 .0006014/2021-33)
CoNTrATADA: CoNSTruTorA CiNZEL S/A – CNPJ Nº 
19 .733 .914/0001-90 - CoNTrATo Nº 045/2013 . DECiSÃo - o 
DIRETOR GERAL DO DER/MG, no uso de suas atribuições legais, 
com amparo no relatório de fls. 788/789, complementado pelo relatório 
de fls. 791/798, pela Comissão designada pela Portaria de nº 3.687/18, 
além das informações do atual Diretor de Obras de Edificações do 
DER/MG de fls. 810/814, e respeitados os princípios constitucionais da 
razoabilidade, proporcionalidade, contraditório e ampla defesa e aco-
lhendo o disposto na Promoção elaborada pela Procuradoria do DEr/
MG (SEi! 29717514), decide pela aplicação de advertência e multa, no 
valor de r$ 13 .055,00 (treze mil e cinquenta e cinco reais), correspon-
dente a 20% do valor de r$ 65 .275,00 (sessenta e cinco mil, duzen-
tos e setenta e cinco reais), apurado pela diretoria gestora do contrato 
(fl. 788), a ser atualizado monetariamente e pago por meio de DAE – 
Documento de Arrecadação Estadual, conforme item 14 .2 .2, letra c, do 
Contrato 045/2013 e art . 87, inciso ii, da Lei 8 .666/1993 .

 JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo - NovA DoCuMENTAÇÃo
Edital nº: 012/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0049243/2021-51 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
– DEr/MG, torna público que foi habilitada a licitante: HiDroS 

- Gerenciamento, Projetos e Comércio Ltda, na licitação objeto do 
edital em epígrafe. A partir desta publicação fica aberto prazo de 05 
(cinco) dias úteis para interposição de recursos e a documentação estará 
à disposição dos interessados no Núcleo de Licitações para análise, nos 
horários de 09:00h às 11:00h e 14:00h às 16:00h .

 JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo
Edital nº: 014/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0069767/2021-64 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/
MG, torna público que foi habilitada a licitante M . BorGES Enge-
nharia Ltda . e inabilitadas as sociedades: Construtora GuiMArÃES 
NovAES Ltda . e CoNSPAvi Construtora e Pavimentadora Ltda ., na 
licitação objeto do edital em epígrafe. A partir desta publicação fica 
aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos e 
a documentação estará à disposição dos interessados no Núcleo de 
Licitações para análise, nos horários de 09:00h às 11:00h e 14:00h às 
16:00h .

 JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo
Edital nº: 015/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0064815/2021-05 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/
MG, torna público que foram habilitadas as licitantes: Construtora 
CENTro LESTE Engenharia Ltda .; LCM Construção e Comércio S/A 
e BTEC Construções Ltda. e inabilitadas as sociedades: Construtora 
ZAG Ltda .; TErrASA Engenharia Ltda .; EMCoNBráS — Empresa 
de Conservação Brasileira EirELi; ECr — Empresa de Construção 
e Conservação rodoviária Ltda . e CiviC PLAN Engenharia e Con-
sultoria Ltda ., na licitação objeto do edital em epígrafe . A partir desta 
publicação fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição 
de recursos e a documentação estará à disposição dos interessados no 
Núcleo de Licitações para análise, nos horários de 09:00h às 11:00h e 
14:00h às 16:00h .

 JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo
Edital nº: 016/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0062430/2021-89 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/
MG, torna público que foram habilitadas as licitantes: BTEC Constru-
ções Ltda.; TERRASA Engenharia Ltda.; EMCONBRÁS — Empresa 
de Conservação Brasileira EirELi; ECr — Empresa de Construção e 
Conservação rodoviária Ltda .; Construtora CENTro LESTE Enge-
nharia Ltda .; LCM Construção e Comércio S/A . e Construtora ZAG 
Ltda ., na licitação objeto do edital em epígrafe . A partir desta publica-
ção fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recur-
sos e a documentação estará à disposição dos interessados no Núcleo 
de Licitações para análise, nos horários de 09:00h às 11:00h e 14:00h 
às 16:00h .

 JuLGAMENTo rECurSo HABiLiTAÇÃo E 
APrESENTAÇÃo DE NovA DoCuMENTAÇÃo

Edital nº 017/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0060940/2021-64 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais – DEr/MG, no uso de suas atribui-
ções e acolhendo o relatório da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, acostado ao processo em epígrafe, resolve negar provimento ao 
recurso interposto por rT AMBiENTAL EirELi, mantendo-a inabili-
tada no presente procedimento licitatório . Diante disso, o Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação do DEr/MG, concede à empresa 
rT AMBiENTAL EirELi, única licitante participante e inabilitada 
na licitação em epígrafe, o prazo de 08 (oito) dias úteis a contar desta 
publicação para apresentação de nova documentação, escoimada do 
(s) motivo (s) ensejador (es) de sua inabilitação, sendo que deverá ser 
apresentada a documentação única e estritamente necessária para aten-
dimento às exigências editalícias anteriormente não cumpridas . (Lei 
nº 8 .666/93, art . 48, § 3º) . informa, ainda, que a nova documentação 
deverá ser entregue no Serviço de Protocolo e Arquivo do DEr/MG, 
em envelope lacrado e devidamente identificado, na forma prevista no 
Edital, sendo que a sessão para análise das documentações recebidas 
será oportunamente designada .

 JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo
Edital nº: 024/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0064773/2021-72 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – 
DEr/MG, torna público que foram habilitadas as licitantes: Constru-
tora CENTro LESTE Engenharia Ltda .; LCM Construção e Comér-
cio S/A; BTEC Construções Ltda.; Construtora ZAG Ltda.; TERRASA 
Engenharia Ltda . e EMCoNBráS — Empresa de Conservação Bra-
sileira EirELi e inabilitada a sociedade ECr — Empresa de Constru-
ção e Conservação rodoviária Ltda ., na licitação objeto do edital em 
epígrafe. A partir desta publicação fica aberto prazo de 05 (cinco) dias 
úteis para interposição de recursos e a documentação estará à disposi-
ção dos interessados no Núcleo de Licitações para análise, nos horários 
de 09:00h às 11:00h e 14:00h às 16:00h .

 ABErTurA DE viSTA
Edital nº: 026/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0072062/2021-82 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/
MG, torna público que fica aberta vista no Núcleo de Licitações do 
DEr/MG, ao recurso interposto por CirCuiTo Engenharia e Cons-
truções Ltda., na fase de julgamento de habilitação, pelo prazo legal 
de 05 (cinco) dias úteis, às empresas participantes da Tomada de Pre-
ços objeto do Edital em epígrafe . A documentação estará à disposição 
dos interessados para análise no Núcleo de Licitações, localizado na 
Avenida dos Andradas, 1 .120, 10º andar, nesta capital, nos horários 
de 09:00h (nove horas) às 11:00h (onze horas) e de 14:00h (quatorze 
horas) às 16:00h (dezesseis horas) .

 JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo
Edital nº: 042/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0093652/2021-25 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/
MG, torna público que foram habilitadas as licitantes: M . BorGES 
Engenharia Ltda . e Construtora CouTo ALMEiDA Ltda ., na licitação 
objeto do edital em epígrafe. A partir desta publicação fica aberto prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos e a documentação 
estará à disposição dos interessados no Núcleo de Licitações para aná-
lise, nos horários de 09:00h às 11:00h e 14:00h às 16:00h .

AviSo DE LiCiTAÇÃo
Edital nº: 054/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0098925/2021-50 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará reali-
zar, através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00hs (nove 
horas) do dia 17/06/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, ToMADA DE PrEÇo implantação 
de Túnel Bala (2,00 x 2,58)m na rodovia MG-424, km 2,80, trecho 
Entrº MG-010 - Entrº p/São José da Lapa . A execução dos serviços 
acima descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 01ª urG 
do DER/MG – Belo Horizonte, de acordo com edital e composições 
de custos unitários constantes do quadro de quantidades, que esta-
rão disponíveis no endereço acima citado e no site www .der .mg .gov .
br, a partir do dia 28/05/2021 . A entrega dos envelopes de proposta 
e documentação deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete horas) 
do dia 16/06/2021 na forma prevista no Edital, no Serviço de Proto-
colo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A visita técnica ocorrerá nos dias 
07/06/2021 e 08/06/2021, mediante agendamento. Informações com-
plementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo site 
acima mencionado .

AviSo DE LiCiTAÇÃo
Edital nº: 059/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0102934/2021-59 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00hs (nove horas) 
do dia 02/07/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 1 .120, 
sala 1009, nesta capital, CoNCorrÊNCiA recuperação Funcional do 
Pavimento nas rodovias LMG-764 e MGC-352, trecho Entrº MG-352 
- Entrº LMG-764 - Tiros . A execução dos serviços descritos está res-
trita ao âmbito de circunscrição da 14ª urG do DEr/MG – Patos de 
Minas, de acordo com edital e composições de custos unitários cons-
tantes do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço 
acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 28/05/2021 . A 
entrega dos envelopes de proposta e documentação deverá ser realizada 
até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 01/07/2021 na forma prevista no 
Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A visita 
técnica ocorrerá nos dias 21/06/2021 e 22/06/2021, mediante agenda-
mento. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 
3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

 DESPACHo
À vista das Justificativas apresentadas pelo Coordenador da 30ªURG 
do DEr-MG – Juiz de Fora/MG (expedientes , 27233773, 27239759, 
28743443 e 28743906), juntamente com a Nota Jurídica acostada ao 
processo acima referido, reconheço a ocorrência da condição prevista 
no art . 24, xxii, da Lei Federal n .º 8 .666, de 21 de junho de 1993 e, 
em consequência, no uso da atribuição que me confere o artigo 26 da 
mesma lei, ambos alterados pelo artigo 1º da Lei Federal n .º 8 .883, 
de 08 de junho de 1994, rATiFiCo o ato de contratação direta com 
a CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A ., diante da qual se constata a DiS-
PENSA DE LiCiTAÇÃo, pelo valor global de r$ 50 .000,00 (cin-
quenta mil reais) .

 DESPACHo
À vista das Justificativas apresentadas pelo Chefe Regional da 32 
urG do DEr-MG - Janaúba/MG (expedientes 26634407, 26593818, 
28989525 e 28987303 ) juntamente com a Nota Jurídica acostada ao 
processo acima referido, reconheço a ocorrência da condição prevista 
no art . 24, xxii da Lei Federal nº 8 .666 de 21 de junho de 1993 e, 
em consequência no uso da atribuição que me confere o artigo 26 da 
mesma lei, ambos alterados pelo artigo 1º da Lei Federal nº 8 .883 de 08 
de junho de 1994, rATiFiCo o ato de contratação direta com a CEMiG 
DiSTriBuiÇÃo S . A ., diante da qual se constata a DiSPENSA DE 
LiCiTAÇÃo pelo valor global de r$ 10 .000,00 (dez mil reais) . Publi-
que-se . Diretoria Geral, em (em data da assinatura eletrônica) .

 ExTrATo DE CoNvÊNio
 Convênio DEr-30 .018/21, celebrado entre o DEr-MG e o municí-
pio de Bambuí, com interveniência da SEiNFrA . objeto: delegação 
ao DEr-MG do trecho municipal de acesso à Casa de Saúde São Fran-
cisco de Assis, compreendido entre a ponte da rua Antônio Zeferino 
e a entrada da Casa de Saúde, para execução de obras de recuperação 
funcional em 5,7 km de extensão aproximada . Assinatura: 27/05/2021 . 
vigência: 1 (um) ano, contado da publicação do extrato . Processo SEi 
2300 .01 .0097027/2021-80 .

 ExTrAToS DE CoNTrAToS
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratadas: Port Distribuidora de infor-
mática e Papelaria Ltda CNPJ: 08 .228 .010/0005-14 valor r$: 96,60 
(noventa e seis reais e sessenta centavos) e rafteco Comercio de Mate-
rial de informática Eireli - ME, CNPJ: 07 .214 .878/0001-79 . valor: r$ 
1 .542,00 (um mil quinhentos e quarenta e dois reais)  . Ata de registro 
de Preços Nº 104/2020 - Pregão Eletrônico para registro de Preços 
nº . 52/2020– SEPLAG . objeto: aquisição de materiais de escritório . 
Dotação orçamentária: 2301 04 122 705 2500 0001 339030 0 fonte 
(10 .1), vigência: 12 meses, contados da publicação da Ata . Processo nº 
2300 .01 .0026296/2020-84 .
 CONTRATANTE: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG . Contratada: ALTA ENGE-
NHAriA DE iNFrAESTruTurA LTDA . instrumento: ordem de 
início dos Serviços em 17/05/2021 dos serviços referentes ao Contrato 
PrC-24 .007/2020 . objeto: Contratação de empresa de engenharia para 
a elaboração de Projeto de Engenharia de obras-de-Arte Especiais: 
LoTE 1 . Processo: 1707-2301-2020

50 cm -27 1486943 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PúBLicA

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo Nº 339039 .03 .2983 .03 .21 .
 PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA ToTAL ALiMENTAÇÃo S/A . 
ESPECiE: Terceiro termo aditivo contrato de prestação de serviços de 
preparação, produção e fornecimento contínuo de refeições e lanches 
prontos, na forma transportada, ás unidades prisíonais do lote 166: pre-
sídio de Lavras i - pres -lav -i, e presídio de Nepomuceno i, -pres-
nep-i, localizada em Lavras/Mg e Nepomuceno/Mg, destinada aos pre-
sos e aos servidores públicos a serviço na unidade . oBJETo: Alteração 
do representante legal da empresa , para: ricardo Borges Gomes de 
Menezes, brasileiro, em união estável, Diretor Administrativo e Finan-
ceiro, rG: MG-4 .594 .508 - SSP/MG - CPF: 719 .609 .616-91, resi-
dente e Domiciliado na rua Ernani Agrícola, nº 320, Apto 401, bloco 
4, Buritis, Bhte, CEP: 30 .492-040 . SiGNATárioS: Carlos vinicius 
de Souza Figueiredo e ricardo Borges Gomes de Menezes . Assinatura 
em: 26/05/2021 .

4 cm -27 1486729 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo Nº 9280488
PArTES: EMG/SEJuSP e a EMPrESA ELiANE MEirE BATiSTA 
FiuZA BorBA . ESPÉCiE : Aquisição de materiais de atendimento 
pré-hospitalar . oBJETo: Este contrato tem por objeto a AQuiSiÇÃo 
DE MATEriAiS DE ATENDiMENTo PrÉ-HoSPiTALAr, através 
do registro de Preços nº 102/2020, Planejamento nº 124/2020, como 
também a prestação de assistência técnica durante o período de garantia 
oferecido . v iGÊNCiA: o período de vigência do contrato será de12 
(doze)meses, devendo ter início a partir da data de publicação de seu 
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. VALOR: O valor 
global do presente contrato é der$ 525,00 (quinhentose vinte e cincore-
ais), no qual já estão incluídas todas as despesas e demais encargos inci-
dentes . DoTAÇÃo orÇAMENTáriA: nº 1451 .10 .421 .145 .4429 .000
1 .3 .3 .90 .30 .10 .0 .10 .1 . SiGNATárioS: Cristiane Torres Maia de Car-
valho e Eliane Meire Batista Fiuza Borba . Assinatura em : 27/05/2021 .

4 cm -27 1486863 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo Nº 9262839 .01 .21 .
 PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA ToTAL ALiMENTAÇÃo 
S/A . ESPECiE: Primeiro termo aditivo ao contrato Nº 9262839/2020, 
de prestação de serviços de preparação, produção e fornecimento con-
tínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, ás unida-
des prisíonais do lote 235: presídio de Abaeté i - pres-abt-i, e presídio 
de Pompéu i, -pre-pmp-i, em lote único assegurando uma alimentação 
balanceada e em condições higiênca-sanitária adequadas. OBJETO: 
A alteração contratual para Atualização de endereço da Contratada: 
Alameda oscar Niemeyer, nº 975, 3º andar, sala 301, bairro vila da 
Serra, no município de Nova Lima - MG, CEP: 34 .006-065; A altera-
ção contratual para Atualização do representante Legal da Contratada: 
ricardo Borges Gomes de Menezes, brasileiro, união estável, Diretor 
Administrativo e Financeiro, portador da carteira de identidade MG – 
4 .594 .508, SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 719 .609 .616-91, resi-
dente e domiciliado em Belo Horizonte – MG . SiGNATárioS: Carlos 
vinicius de Souza Figueiredo e ricardo Borges Gomes de Menezes . 
Assinatura em: 26/05/2021 .

4 cm -27 1486674 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo Nº 9270523 .01 .21 .
 PArTES: EMG/SEJuSP E EMPrESA ToTAL ALiMENTAÇÃo 
S/A . ESPECiE: Primeiro termo aditivo ao contrato Nº 9270523/2021, 
de prestação de serviços de preparação, produção e fornecimento contí-
nuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, ás unidades 
prisíonais do lote 244: presídio de Alfenas i - pres-alf-i, e presídio de 
Campos Gerais i, -pres-cge-i, em lote único assegurando uma alimenta-
ção balanceada e em condições higiênca-sanitária adequadas. OBJETO: 
A atualização dos dados cadastrais da empresa, conforme os documen-
tos encaminhados por meio de correspondência eletrônica (28825160), 
as atas de assembleia geral extraordinárias realizadas em 28 de Novem-
bro de 2019, com cópia do Estatuto Social Consolidado registrado na 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 17/12/2019, contendo 
a atualização do endereço da sede da empresa [ 28825257 (fls. 3-13)], 
e em 22 de Março de 2021 com a cópia do Estatuto Social Conso-
lidado registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 
26/03/2021, este último contendo a atualização do representante legal 
- ou novo corpo diretivo- [28825257 (fls. 21-30)] Atualização do ende-
reço da sede da empresa, passando a constar: Alameda oscar Nie-
meyer, nº 975, 3º andar, sala 301, bairro vila da Serra, no município 
de Nova Lima - MG, CEP: 34 .006-065, conforme documento anexo 
(AGE realizada em 28 de novembro de 2019); Atualização de repre-
sentante Legal, passando a constar: ricardo Borges Gomes de Mene-
zes, CPF sob o nº 719 .609 .616-91, conforme documento anexo (AGE 
realizada em 22 de março de 2021)” .SiGNATárioS: Carlos vinicius 
de Souza Figueiredo e ricardo Borges Gomes de Menezes . Assinatura 
em: 26/05/2021 .

6 cm -27 1486683 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202105280010430137.
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