
Minas Gerais  diário do executivo sábado, 31 de Julho de 2021 – 35 
02077-17 ; 12/12/2020 ; 11/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02165-17 ; 
15/12/2020 ; 14/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02187-17 ; 14/12/2020 
; 13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02197-17 ; 30/11/2020 ; 29/05/2023 
; Prorrogação ; APQ-02239-17 ; 18/05/2021 ; 17/05/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02267-17 ; 07/12/2020 ; 06/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02272-17 ; 12/12/2020 ; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02274-17 ; 
02/06/2021 ; 01/12/2022 ; Prorrogação ; APQ-02292-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02304-17 ; 01/12/2020 ; 30/06/2023 
; Prorrogação ; APQ-02326-17 ; 14/12/2020 ; 13/05/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02333-17 ; 05/12/2020 ; 04/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02341-17 ; 07/06/2021 ; 06/12/2022 ; Prorrogação ; APQ-02345-17 ; 
13/01/2021 ; 12/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02349-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02372-17 ; 02/12/2020 ; 01/07/2023 
; Prorrogação ; APQ-02374-17 ; 01/12/2020 ; 30/04/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02382-17 ; 12/12/2020 ; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02389-17 ; 12/12/2020 ; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02440-17 ; 
07/12/2020 ; 06/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02451-17 ; 12/12/2020 
; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02506-17 ; 07/12/2020 ; 06/06/2023 
; Prorrogação ; APQ-02525-17 ; 01/12/2020 ; 30/06/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02529-17 ; 01/12/2020 ; 30/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02635-17 ; 23/12/2020 ; 22/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02651-17 ; 
14/12/2020 ; 13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02722-17 ; 30/11/2020 ; 
29/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02757-17 ; 30/11/2020 ; 29/05/2023 
; Prorrogação ; APQ-02766-17 ; 07/12/2020 ; 06/07/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02829-17 ; 21/12/2020 ; 20/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02830-17 ; 07/12/2020 ; 06/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02853-17 ; 
14/12/2020 ; 13/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02864-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02951-17 ; 07/12/2020 ; 06/05/2023 
; Prorrogação ; APQ-02974-17 ; 29/11/2020 ; 28/06/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-03043-17 ; 12/12/2020 ; 11/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
03052-17 ; 14/12/2020 ; 13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-03109-17 ; 
07/12/2020 ; 06/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-03165-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-03166-17 ; 02/12/2020 ; 01/07/2023 
; Prorrogação ; APQ-03183-17 ; 02/12/2020 ; 01/05/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-03224-17 ; 05/12/2020 ; 04/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-
03328-17 ; 01/04/2021 ; 30/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-03359-17 ; 
14/12/2020 ; 13/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-03385-17 ; 02/12/2020 
; 01/07/2023 ; Prorrogação ; APQ-03402-17 ; 12/12/2020 ; 11/06/2023 
; Prorrogação ; APQ-03430-17 ; 23/12/2020 ; 22/05/2023 ; Prorroga-
ção ;
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ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA
cag ; apq-03146-21 ; produção de biomassa de cana e seus derivados: 
técnicas de sustentáveis de cultivo e produção de etanol ; gustavo hen-
rique gravatim costa ; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; iní-
cio a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade do estado 
de minas gerais ; r$ 32 .400,00 ; cvz ; apq-03221-21 ; utilização da 
torta de macaúba como aditivo para silagem de capim-elefante e na 
alimentação de borregos suplementados ou não com fungo celulolítico 
do trato digestório ovino ; letícia ferrari crocomo ; 2071 19 571 001 
4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 21 .520,81 ; tec ; apq-
03327-21 ; mapeamento de baixa densidade da concentração de lítio 
nos sedimentos de corrente em minas gerais . ; kerley dos santos alves 
; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publi-
cação ; duração 24 meses ; universidade federal de ouro preto ; r$ 
21.600,00 ; tec ; apq-03195-21 ; desenvolvimento de uma biorrefinaria 
móvel para integração da produção de etanol e biodiesel pelo aproveita-
mento de biomassas lignocelulósicas derivadas do extrativismo susten-
tável ; luciana alves rodrigues dos santos lima ; 2071 19 571 001 4007 
0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 48 meses 
; universidade federal de são joão del-rei ; r$ 72 .413,41 ; cbb ; apq-
03286-21 ; pesquisa e desenvolvimento das cadeias de biocombustíveis 
e biorrefinarias baseadas em macaúba, cana-de-açúcar, sorgo e resíduos 
urbanos ou agroindustriais ; alexandre walmott borges ; 2071 19 571 
001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 
48 meses ; universidade federal de uberlândia ; r$ 131 .400,00 ; cra ; 
apq-03167-21 ; identificação e caracterização morfofuncional de espé-
cies vegetais com potencial de fitorremediação e recuperação de áreas 
degradadas por mineração de lítio ; ricardo ildefonso de campos ; 2071 
19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; 
duração 48 meses ; universidade federal de viçosa ; R$ 163.080,00 ; cex 
; apq-03088-21 ; novas rotas de obtenção de sais de lítio a partir de con-
centrados minerais e dispositivos supercapacitores baseados em com-
pósitos carbonos/óxidos metálicos em contato com íons de lítio ; joão 
paulo de mesquita ; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a 
partir da publicação ; duração 48 meses ; universidade federal dos vales 
do jequitinhonha e mucuri ; r$ 72 .256,44 ; cra ; apq-03269-21 ; pegma-
titos litiníferos de minas gerais: mapeamento, viabilidade econômica e 
exploração ; eduardo fontana ; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 
10 1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal dos vales do jequitinhonha e mucuri ; r$ 47 .160,00 ; che ; apq-
03243-21 ; integração entre fontes de energia renovável: consórcio para 
pequenos municípios na geração de energia por meio da biomassa e 
solar térmica . ; marcelo chuei matsudo ; 2071 19 571 001 4007 0001 
335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 48 meses ; uni-
versidade federal de itajubá ; r$ 105 .446,10 ;
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NoTiFiCAÇÃo Por EDiTAL
o Presidente da Comissão da Tomada de Contas Especial 01/2020, ins-
taurada pelo Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais – FAPEMiG, por intermédio da Portaria PrE FAPE-
MiG n .045/2020, publicada em 16 de outubro de 2020, e alterada pela 
Portaria PrE FAPEMiG n .008/2021, publicada em 13de marçode 
2021, para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o 
dano ao erário, em face da reprovação integral da prestação de contas 
do projeto financiado pela FAPEMIG - Termo de Cooperação Técnica 
- TCT n° 18 .009/2012, atendendo ao disposto no inciso ii, do artigo 47 
da Lei Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008 e nos artigos 
2° e 8°da instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do 
Estado e em razão das diversas tentativas anteriores infrutíferas de noti-
ficação por todos os meios legais cabíveis, como via postagens pelos 
correios, e e-mail, NoTiFiCA a pessoa jurídica, instituto Nacional de 
Gestão e Estudos Sociais – iNGES (CNPJ nº 08 .530 .924/0001-01) na 
pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar DEFESA, 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos fatos acusatórios constantes na 
referida Portaria, quais sejam: “ . . . por ter, em tese, incorrido na prática 
dos ilícitos descritos no inciso ii, do artigo 47 da Lei Complementar n° 
102, de 17 de janeiro de 2008 e nos artigos 2° e 8°da instrução Norma-
tiva n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado .
os representes legais e/ou procuradores constituídos pela pessoa 
jurídica notificada, mediante comprovação dessa condição, deve-
rão entrar em contato pelo e-mail, cpt@fapemig.br, para receberem 
as devidas orientações relativas ao necessário cadastramento pré-
vio no Sistema Eletrônico de informações – SEi, tendo em vista que 
o referido processo atualmente tramita em meio eletrônico, sob o nº 
2070 .01 .0004767/2020-17, conforme determinação do Decreto nº 
47 .228/2017 . Após o cadastramento no SEi, a pessoa jurídica obterá 
acesso eletrônicoa todos os atos processuais e poderá inserir sua defesa, 
alegações finais ou outras manifestações nos autos, conforme o caso. 
Ressalta-se, por fim, que a presente publicação torna válida e eficaz esta 
notificação, para todos os fins legais, e que, portanto, a tramitação pro-
cessual prosseguirá independentemente de manifestação da defesa .

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - Belo Horizonte, 29 de julho de 2021 .

rodrigo Borges Soares
Presidente da Tomada de Contas Especial nº 01/2020 .
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iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE
 ExTrATo DE DoAÇÃo

Termo de doação eletrônico nº 408/2021 – ProCESSo SEi N° 
2420 .01 .0001449/2020-36 – Partes: iDENE e o MuNiCÍPio DE 
SALTO DA DIVISA – MG. Doação em caráter definitivo e sem encar-
gos de 12 Balança eletrônica - tipo: mesa; digital; capacidade: 15 kg; 
divisão de 5 g; dimensões: mínimas 340 mm x 290 mm x 100 mm (c x 
l x a); plataforma/prato: mínimas 225 mm x 335 mm (p x l ) ; alimen-
tação: 127/220 v . Assinam em 29/07/2021: Nilson Pereira Borges, pelo 
doador, e Oximane Peixoto Bomfim, pelo donatário.
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BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

CoNTrATo - EDiTAL DE CrEDENCiAMENTo 06/2021
CT 5876/2021 . Contratada: SErviCo DE APoio AS MiCro E 
PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG, 
CNPJ 16 .589 .137/0001-63 - valor: r$500 .000,00 . objeto: Contratação 
para atuar como correspondente Bancário do BDMG conforme termos 
e condições do Edital de Credenciamento BDMG-06/2021 . Dotação 
orçamentária: 8199910045 - GoP - Comissões dos Agentes . Prazo: 60 
meses a contar da assinatura . Data de assinatura: 30/07/2021 . Aprova-
ção: Autoridade competente do BDMG, em 23/07/2021 .
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comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

AviSo DE LiCiTAÇÃo
 Licitação Pregão Eletrônico 50/2021 . Critério de Julgamento: Menor 
preço . Processo interno n°144/2021 . Base Legal: Lei n° 13 .303/2016 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
solução de PABx na nuvem, incluindo fornecimento de aparelhos tele-
fônicos, headsets, serviços de instalação, configuração, manutenção 
preventiva e corretiva para atendimento da rodoviária de BH . Data 
da sessão pública: 12/08/2021, às 09:00 horas, no site www .compras .
mg .gov .br . Edital na íntegra disponível em: www .compras .mg .gov .br; 
www .codemge .com .br; ou na sede da CoDEMGE, à rua Manaus, 467, 
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, das 9 às 
12 e de 14 as 17 horas .
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comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

 CoMPANHiA ENErGÉTiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG
 GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

 CANCELAMENTo DE PuBLiCAÇÃo
Considerar cancelada a Publicação do AviSo Do EDiTAL do Pregão 
Eletrônico – 500-G15692, objeto: CoNJuNToS DE MANoBrAS, 
publicado no DoE/MG, dia 27/07/2021 .
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CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A . 
 GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

AviSoS DE EDiTAL
Pregão Eletrônico 530-G15665 . objeto: Sistemas de Automação de 
Subestações (SAS) .
Pregão Eletrônico 530-G15701 . objeto: Poste de Madeira .
Pregão Eletrônico 530-H15680 . objeto: SErviÇoS DE TrioS DE 
MANuTENÇÃo EM rDA DESENErGiZADA PArA AS rEGiÕES 
DE iPATiNGA E iTABirA .
Editais e demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CoNTrAToS
Pregão Eletrônico 530-H15441 – Contratos 4680006227 e 4680006228 . 
Contratada: AvALiCoN ENGENHAriA LTDA . objeto: Serviços de 
Engenharia do Traçado e Topografia de LDs, referentes aos lotes 01 e 
02 . valor: r$5 .247 .180,10 e r$3 .498 .119,09 . Prazo 36 meses a partir 
da Autorização de inicio de Serviços . Ass . e Homolog .: 16/07/21 .
Licitação Eletrônica 530-TK14979 – Contrato 4680006190 . Contra-
tada: CEi- SErviÇoS DE ENGENHAriA LTDA . objeto: Ampliação 
da SE BH São Marcos . valor: r$21 .767 .288,38 . Prazo 60 meses a par-
tir da ordem de serviço . Ass . e Homolog .: 30/06/21 .

 ADiTivoS
5002001259/530 – Contratada: CSM EMPrEENDiMENToS E 
ENErGiA LTDA . objeto: Prorrogação Contratual . Novo Prazo de 
vigência: 06 meses . Ass: 23/07/2021 .
4570017912/530 – Contratada: oWNErGY SoLuÇÕES E iNSTA-
LAÇÕES ECo EFiCiENTES LTDA . objeto: Prorrogação Contratual . 
Novo Prazo de vigência: 30 meses . Ass: 20/07/2021 .
4500030158/530. Contratada: ARTECHE EDC EQUIP. E SISTEMAS 
S/A. Objeto: Acréscimo de 25%. Valor Atual: R$1.528.707,88. Ass: 
21/07/2021 .
4630002382/530 . Contratada: iNTELLi iND . TEr . ELÉTriCoS 
LTDA. Objeto: Acréscimo de 25%. Valor Atual: R$ 1.833.049,91. 
Ass:26/07/2021 .
4680005206-530 . Contratada: CoNSÓrCio SEr . objeto: Acréscimo 
de 25%. Valor Atual: e R$148.018.052,91. Ass:19/07/2021.
4580780879/530 . Contratada: JoSÉ LAZAriNi ANTuNES . objeto: 
Prorrogação Contratual . Novo Prazo de vigência: 60 meses . Ass: 
20/07/2021 .
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CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo S . A .
GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

CoNTrAToS
Pregão 500-H15541 – Contrato 4570018517 . Contratada: ulza Trans-
portes e Turismo Ltda . objeto: Transporte de empregados - usinas 
Nova Ponte e Emborcação . valor: r$1 .475 .009,28 . Prazo 36 meses ou 
dias a partir de 26/10/21 . Ass . e Homolog .: 21/07/21 .
Licitação Eletrônica 510-TK15284 – Contratos 4680006198 e 
4680006199 . Contratada: viSioN ENGENHAriA E CoNSuLTo-
riA S .A . objeto: implantação dos reforços e melhorias da SE Barreiro . 
valor: r$82 .000 .000,00 . Prazo 60 meses a partir da ordem de serviço . 
Ass . e Homolog .: 22/06/21 .
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHiA DE SANEAMENTo DE 
MiNAS GErAiS - CoPASA MG

ATo Do DirETor
Processo Administrativo Punitivo . Aplicação da Penalidade de Suspen-
são Temporária .
o Diretor de operação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
- CoPASA MG, no uso das atribuições estatutárias, e,
CoNSiDErANDo:
a) o descumprimento, pela empresa DMB HIPERTEC EQUIPAMEN-
ToS EirELi, de condições essenciais do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 18 .1816, originário do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços SPAL N .º 05 .2018/3042-PES, cujo objeto é a prestação de ser-
viços de manutenção, com fornecimento total ou parcial de peças para 
bombas multimarcas;
b) o teor dos artigos 255, inciso iii, e seu § 3 .º, 258 e 259, inciso i, 
alínea “a”, todos do regulamento de Contratações n .º 2018-001/2 da 
CoPASA MG;
c) as disposições contidas na Cláusula Décima Sétima e no item 7 .2 .10 
do Termo de Referência anexo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 
18 .1816, celebrado em 31 de julho de 2018;
d) as conclusões do Parecer Técnico de Análise da defesa prévia, nº 
005/2021, datado de 02/07/2021, originário da unidade de Serviço de 
Apoio Administrativo Leste – uSAL .
rESoLvE:
1. aplicar à empresa DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS EIRELI, a 
penalidade de:
a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a CoPASA MG, pelo período de 06 (seis) meses, conta-
dos a partir da data de publicação deste ato .

2 . determinar a publicação do presente ato para produzir seus efeitos 
jurídicos e legais .
Fica assegurado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
de recebimento da notificação da decisão de aplicação das penalidades 
referidas, para, querendo, interpor recurso .

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021 .
Guilherme Frasson Neto

Diretor de operação

CoMuNiCADo DE SuSPENSÃo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120210100

Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Crescimento vegetativo, Manutenção e Melhorias opera-
cionais de Esgoto, em ligações prediais e redes de esgoto, com diâme-
tro menor que DN 400, bem como a prestação de serviços topográficos 
e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos 
de unidades de Sistema de Esgotamento Sanitário, na área de abran-
gência da Gerência regional Belo Horizonte Sul - GrBS, incluindo 
vilas e favelas .
Considerando decisão Judicial proferida pelo Desembargador Afrânio 
vilela, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do 
Agravo de Instrumento nº 1367065-50.2021.8.13.0000, extraído da 
tutela de urgência nº 5109113-54 .2021 .8 .13 .0024, que foi ajuizada pela 
iNFrACoN ENGENHAriA E CoMÉrCio LTDA ., a presente lici-
tação está suspensa .
Detalhamento nos autos e no site da CoPASA MG . Data: 30/07/2021

AviSo DE JuLGAMENTo
CrEDENCiAMENTo Nº CPLi .1120215001

objeto: credenciamento de empresa (s) especializada (s) em Serviços 
de Conservação de Energia (ESCo), para elaborar, submeter e implan-
tar projetos de eficiência energética na Chamada Pública de 2021 a 
ser promovida pela CEMiG, incluindo suporte para todos os trâmites 
necessários ao processo, conforme critérios e procedimentos estabele-
cidos no “Termo de Referência” e anexos do Edital.

Empresas 3E EFiCiÊNCiA ENErGÉTiCA LTDA, ENErGiSA 
SoLuÇÕES S .A ., SSA SoLuÇÕES LTDA ME E AÇÃo ENGENHA-
riA E iNSTALAÇÕES LTDA, habilitadas para o credenciamento .
Data: 30/07/2021

AviSoS DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0481 - PEM .

objeto: Conjunto moto bomba submersível .
Dia da Licitação: 16 de agosto de 2021 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 03/08/2021 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0492 - PEM . (PArA 
ME/EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArTiCiPAÇÃo) .

objeto: registros de esfera em PvC .
Dia da Licitação: 16 de agosto de 2021, às 09:15 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 03/08/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0473 - 
PEM . (CoTA rESErvADA PArA ME/EPP) .

objeto: Líquido poliuretano bi componente (revestimento de alta 
resistência) .
Dia da Licitação: 16 de agosto de 2021, às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 03/08/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

rESuLTADo DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL - Nº 05 .2019/0539 – PES

objeto: Programa de Educação Ambiental - PEA
resultado: Encerrado, não houve empresa vencedora, como consta os 
autos .

A DirEToriA
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SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto SociAL
 rErrATiFiCAÇÃo DE CoNTrAToS ADMiNiSTrATivoS PArA ATENDiMENTo DE NECESSiDADES 

DECorrENTES Do roMPiMENTo DA BArrAGEM DE BruMADiNHo
 Objeto: Rerratificação do contrato de prestação de serviços para atendimento de necessidade emergencial, transitória e de excepcional interesse público, 
em função do rompimento da Barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho . Dotação orçamentária: nº1481 .04 .122 .705 .2500 .0001-
3190-0-95 .1e1481 .04 .122 .705 .2500 .0001-3390-0-95 .7 .
Vigência da rerratificação: a partir de 02 de agosto de 2021, por 6 (seis) meses.

 Contratos rerratificados entre SEDESE E contratados:
 Contrato Número  Nome Contratado  unidade lotação  Masp

 01/2020  ALiNE ELLEN roDriGuES SANToS  SuBPoD  1490807-3
 02/2020  ANDErSoN xAviEr DE SouZA  SuBAS 1438641-1
 03/2020  BrENo JuNior PorFirio  SuBAS 1308436-3
 04/2020  BRUNA CERUTI QUINTANILHA  SuBPoD 1490808-1
 05/2020  CLAuDiA TANiA SiLvA CoLArES  SuBDH 1490809-9
 06/2020  DAYANA FLAviA NASCiMENTo SiLvA  SuBAS 1289062-0
 07/2020  JOANA D’ARC FERREIRA DA SILVA  SuBAS 1346742-8
 08/2020  LuCiA iNES DE CArvALHo vEiGA  SuBPoD 809679-4
 09/2020  LuCiANA SCoFiELD FErrEirA ALvES  SuBDH 1356048-7
 10/2020  MArCuS viNiCiuS CoSTA LAGE  SuBDH 1140919-0
 11/2020  MAriA TErEZA SANToS oLivEirA ACiPrESTE  SuBAS 1246853-4
 12/2020  MAuriCio MATHiAS roDriGuES  SuBAS 1490811-5
 17/2020  JANAiNA ArAuJo TEixEirA  SuBDH 1491105-1

 Belo Horizonte, 30 de julho de 2021 .
ELiZABETH JuCá E MELLo JACoMETTi

SECrETAriA DE ESTADo DE DESENvoLviMENTo SoCiAL
12 cm -30 1512824 - 1

FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

AviSo DE EDiTAL
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – uTrA-
MiG, por intermédio da Coordenação-Geral da Bolsa-Formação/Dire-
toria de Qualificação e Extensão – DQE, torna pública, para ciência 
dos interessados, que se encontram abertas, no período compreendido 
entre os dias 02 a 06 de agosto e de 09 a 13 de agosto de 2021, as ins-
crições presenciais, e no período compreendido entre os dias 02 a 13 de 
agosto de 2021, as inscrições eletrônicas ao EDiTAL ProNATEC/FiC 
DiSCENTES Nº 06/2021 PArA SELEÇÃo DE DiSCENTES, con-
forme disposto na Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015, Lei 
nº 10 .097, de 19 de dezembro de 2000, Lei nº 8 .069, de 13 de julho de 
1990, Lei nº 9 .394, de 20 de dezembro de 1996 e Decreto nº 48 .102, de 
29 de dezembro de 2020 . o inteiro teor do Edital nº 06/2021 e seus ane-
xos estarão disponíveis no endereço eletrônico da UTRAMIG:www.
utramig .mg .gov .br, na aba Editais, EDiTAL nº 06/2021 ProNATEC, a 
contar de 02 de agosto de 2021 .

4 cm -29 1511962 - 1

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:
- 053/2021 – C .H . Nova república, visconde do rio Branco /MG: 2 
(dois) lotes . valor mínimo de venda r$ 52 .000,00 . Entrega de propos-
tas até às 09h00 do dia 17/09/2021 .
-054/2021 – C .H . vilza izabel, itajubáMG: 14 (quatorze) lotes . valor 
mínimo de venda r$17 .500,00 . Entrega de propostas até às 11h00 do 
dia 17/09/2021 .
-055/2021 – C .H . Lagoas dos Mandarins, Divinópolis/MG: área con-
tendo 235 (duzentos e trinta e cinco) lotes . valor mínimo de venda 
r$7 .000 .419,40 . Entrega de propostas até às 12h00 do dia 17/09/2021 .
-056/2021 – C .H . oswaldo Barbosa Pena ii, Nova Lima/MG: 1 (um) 
lote . valor mínimo de venda r$174 .339,25 . Entrega de propostas até às 
12h30 do dia 17/09/2021 .
-057/2021 – C .H . Parque Nova Esperança, Santa Luzia/MG: 1 (um) 
lote . valor mínimo de venda r$90 .000,00 . Entrega de propostas até às 
13h30 do dia 17/09/2021 .
-058/2021 – C.H. Lucas Teixeira de Souza Monteiro de Castro, Congo-
nhas/MG: 5 (lotes) lotes . valor mínimo de venda r$95 .000,00 . Entrega 
de propostas até às 14h00 do dia 17/09/2021 .
Editais disponíveis no site www .cohab .mg .gov .br ou www .compras .
mg.gov.br. Informações: cpl@cohab.mg.gov.br

6 cm -30 1512400 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
AF/2° NivEL/vArGiNHA – SrF ii - vArGiNHA

rESuMo Do CoNTrATo – ProCESSo 
DE CoMPrA 1191088 00004/2021

Partes: EMG/SEF e Hu CoNSErvAÇÃo DE ELEvADorES LTDA 
– ME . objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva men-
sal e corretiva, com fornecimento de peças e componentes, quando 
necessário, em 1 (um) elevador da marca ATLAS SCHiNDLEr, ins-
talado no prédio onde funcionam a AF/DF/SrF/varginha, localizado 
na Avenida Celina Ferreira ottoni, n° 039, Jardim vale dos ipês, vargi-
nha/MG . Prazo: 30/07/2021 a 29/07/2022 . valor Estimado: 12 .498,00 . 
Dotação orçamentária: 1191 .04 .129 .113 .4282 .0001 .33 .90 .39-21 fon-
tes 10 .1 e 29 .1 . 

Ana Maria Ponciano rodrigues rezende – Chefe 
da AF/2° Nível/ varginha – 30/07/202

SECrETAriA DE ESTADo DE FAZENDA/MG
rESuMo Do CoNTrATo SEF Nº 1900010954

PrEGÃo ELETrÔNiCo Nº . 1191001- 000024/2021
ProCESSo SEi Nº 1190 .01 .0001619/2021-62 .

Partes: EMG/SEF e HArDLiNK iNForMáTiCA E SiSTEMAS 
LTDA . objeto: contratação de serviços de manutenção, atualiza-
ção e suporte técnico, com fornecimento de peças, para equipamen-
tos de informática instalados no Data Center da Secretaria de Estado 
de Fazenda - SEF/MG, constituídos de 2 (dois) Switches modulares, 
modelo C9010 DELL, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo do Edital. Vigência: 12 (doze) meses, a 
partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa. Valor 
estimado: r$93 .999,96 (noventa e três mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos) . Dotação orçamentária: 1191 04 
126 11520520001 3390 3921, fonte10 .1 . – recursos do Custeio . 

Lindenberg Naffah Ferreira, Superintendente de 
Tecnologia da informação - STi/SEF .

7 cm -30 1512806 - 1

LotEriA Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - LEmG

 ExTrATo 5º TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo 
DE CoNCESSÃo Nº 001/2010

de concessão dos serviços de implantação e operação de jogos do Sis-
tema on-Line/real Time no Estado de Minas Gerais . Processo SEi nº 
2040 .01 .0000096/2021-23 . Partes: Loteria do Estado de Minas Gerais 
e Consórcio intralot . objeto: Prorroga vigência contratual por período 
de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, com início na data 
de 03/03/2022 e término em 13/05/2025, ficandoestabelecida aimpos-
sibilidade de haver solução de continuidade, eextrapolação do limite 
máximo de prorrogação. Assinatura: 29/07/2021. Ronan Edgard dos 
Santos Moreira, Diretor Geral LEMG e Gustavo viana Mantovani, 
representante Consórcio intralot

3 cm -30 1512561 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
CoNCorrÊNCiA PÚBLiCA MGi Nº 005/2021

Errata da publicação de 28/07/2021, página 26, na ioF MG . Ficam can-
celadas as datas informadas na referida publicação .

1 cm -30 1512777 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

AviSo DE CoNSuLTA E AuDiÊNCiA PÚBLiCA Nº 05/2021
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 ProGrAMA DE CoNCES-
SÕES roDoviáriAS – LoTE ouro PrETo . As informações 
sobre o projeto de concessão, bem como o formulário de modelo de 
questionamentos e o regulamento com a forma de participação na 
Consulta estarão disponíveis no site da SEiNFrA (http://www .infra-
estrutura .mg .gov .br) e no site da unidade de PPP do Estado de Minas 
Gerais (http://www .parcerias .mg .gov .br), no período de 31/07/2021 até 
30/08/2021 . As AuDiÊNCiAS PÚBLiCAS observarão as regras esta-
belecidas no Plano Minas Consciente e em regulamento disponível no 
site da SEiNFrA (http://www .infraestrutura .mg .gov .br) e da unidade 
PPP do Estado de Minas Gerais (http://www .parcerias .mg .gov .br) . As 
sessões públicas presenciais de AuDiÊNCiAS PÚBLiCAS serão rea-
lizadas no período de 17/07/2021 até 18/07/2021, nos locais e horários 
estabelecidos no regulamento e serão transmitidas ao vivo no canal da 

 
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 3202107310006380135.

Pichau
Destacar



 36 – sábado, 31 de Julho de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
SEiNFrA no Youtube (https:// www .youtube .com/c/SeinfraMG) . As 
instruções para participação das AuDiÊNCiAS PÚBLiCAS serão dis-
ponibilizadas juntamente com a documentação do projeto nos ende-
reços eletrônicos (http://www .infraestrutura .mg .gov .br) e (http://www .
parcerias .mg .gov .br) . informações e esclarecimentos adicionais pode-
rão ser obtidos pelo endereço de e-mail lotesrodoviarios@infraestru-
tura .mg .gov .br
 Carolina rocha vespúcio Chefe de Gabinete, respondendo legalmente 

pelos atos do Secretário de Estado de infraestrutura e Mobilidade, 
conforme ato de designação publicado no “MG”, em 01/07/2021

6 cm -30 1512395 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
 JuLGAMENTo DE rECurSo E CoNvoCAÇÃo

Edital nº: 038/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0067078/2021-14 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, no uso de suas atribuições e à 
vista do relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL acostado 
ao processo em epígrafe, resolve negar provimento ao recurso inter-
posto por PorTo ASSuNÇÃo Engenharia Ltda ., naquilo em que a 
CPL não reformou sua decisão, mantendo-a inabilitada neste certame . 
Diante disso, o Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público que a reunião de abertura das propostas de preços referente à 
licitação em epígrafe, será realizada no dia 03/08/2021 às 09h30min 
(nove horas e trinta minutos), à Av . dos Andradas, 1 .120, 10º andar - 
sala de reuniões, nesta capital, convocando assim, todos os interessados 
em participar da referida reunião .

 JuLGAMENTo DE rECurSo FASE HABiLiTAÇÃo e 
CoNvoCAÇÃo ABErTurA ProPoSTAS DE PrEÇoS

Edital nº 058/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0108532/2021-39 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, no uso de suas atribuições e 
acolhendo o relatório da Comissão Permanente de Licitação acostado 
ao processo em epígrafe, resolve negar provimento ao recurso inter-
posto por CroS Construções S/A ., mantendo-a inabilitada no presente 
procedimento licitatório . Diante disso, o Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação torna público que a reunião de abertura das pro-
postas de preços referente à licitação em epígrafe, será realizada no dia 
02/08/2021 às 10h30min (dez horas e trinta minutos), à Av . dos Andra-
das, 1 .120, 10º andar - sala de reuniões, nesta capital, convocando, 
assim, todos os interessados em participar da referida reunião .

 JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo
Edital nº: 068/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0134268/2021-75 . 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 .; TECNoPAv Engenharia Ltda . e 
TErrASA Engenharia 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 inte-
ressados 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: 076/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0129296/2021-71 . 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: PorTo ASSuN-
ÇÃo Engenharia Ltda .; ProGAiA Engenharia e Meio Ambiente 
Ltda .; KuHN Assessoria & Consultoria em Gestão Ambiental EirELi; 
ARTEMIS Ambiental Ltda.; CLAM Engenharia Ltda.; EQUILIBRE 
Engenharia e Meio Ambiente Ltda .; DirEÇÃo Consultoria e Enge-
nharia Ltda . e STrATA Engenharia 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 dis-
posição dos interessados no Núcleo de Licitações para análise .

AviSo DE rEvoGAÇÃo
O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado Minas Gerais - DEr/MG, no uso de suas atribuições, em 
razão da necessidade de revisão no prazo da obra e no prazo calculado 
para administração da obra, resolve rEvoGAr o Edital 077/2021, 
cujo objeto é a rEForMA DA MurALHA, DA PASSArELA E 
DAS GuAriTAS, E rEForÇo ESTruTurAL DA MurALHA Do 
CoMPLExo PENiTENCiário NELSoN HuNGriA, No MuNi-
CÍPio DE CoNTAGEM, ESTADo DE MiNAS GErAiS, LoCALi-
ZAÇÃo: AvENiDA vp -1 - BAirro NovA CoNTAGEM - CoN-
TAGEM/MG . Em decorrência da presente revogação, resta prejudicado 
o pedido de impugnação apresentado pela empresa iMPErMEAr 
SErviÇoS DE ENGENHAriA LTDA, em 29/07/2021, perante esta 
Autarquia .

 ExTrAToS DE CoNvÊNioS
Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Mútua nº DEr-001/21, 
celebrado entre o DEr-MG e o município de CAPiM BrANCo, com 
interveniência da SEINFRA. Objeto: ações de fiscalização do transporte 
público coletivo no Município, visando coibir o transporte clandestino 
de passageiros . Assinatura: 15/07/2021 . vigência: 5 (cinco) anos, con-
tados da assinatura . Processo SEi 2300 .01 .0166042/2021-45 .
Termo de Adesão ao Acordo de Cooperação Mútua nº DEr-001/21, 
celebrado entre o DEr-MG e o município de iGArAPÉ, com inter-
veniência da SEINFRA. Objeto: ações de fiscalização do transporte 
público coletivo no Município, visando coibir o transporte clandestino 
de passageiros . Assinatura: 28/06/2021 . vigência: 5 (cinco) anos, con-
tados da assinatura . Processo SEi 2300 .01 .0164252/2021-69 .

 CoMuNiCADo DE EDiTAL DE NoTiFiCAÇÃo DE 
AuTuAÇÃo E PENALiDADE DE MuLTA – 113200 - DEr/MG .

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, na qualidade de Autori-
dade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trân-
sito Brasileiro, resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito 
– CoNTrAN e na Deliberação nº 126/19, do Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN/MG, notifica-os das respectivas infrações come-
tidas em rodovias sob circunscrição do DEr/MG, concedendo-lhes, o 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta publicação, para inter-
porem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FiCi – For-
mulário de Identificação de Condutor Infrator (para as Notificações de 
Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JAri/
DER-MG, para as Notificações de Penalidade. O Edital das Notifica-
ções de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www .der .
mg .gov .br . Editais números: 113200202107301, 113200202107302 .

 ExTrAToS DE CoNTrAToS
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: ASEL CoNSTruÇÕES 
roDoviáriAS LTDA . instrumento: Termo de Aditamento DM-07 
ao Contrato PrC-22 .043/17 . objetos: i – inclusão do serviço relacio-
nado na Planilha de Preços do Processo nº 2300 01 010 5329 /2020-96 . 
II – A planilha “Quadro de Quantidades e Preços Unitários” a que se 
refere o item 3.1 da Cláusula III do contrato aditado fica substituída 
pela constante no documento 31322245, do mesmo Processo . iii - o 
valor contratual estabelecido no Termo de Aditamento nº DM-06 de 
R$4.494.093,99 fica acrescido de R$315.000,42 passando a totalizar 
o valor de r$4 .809 .094,41, com preços iniciais de out/16 . iv – Dota-
ção orçamentária: 2301 .26 .782 .081 .2039 .0001 .449051 .0 fontes (32 .1), 
(51 .1), (54 .2), (60 .2) e (83 .2) .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: CoNSTruTorA TErrAYAMA 
LTDA . instrumento: Termo de Aditamento DM-06 ao Contrato PrC-
22.022/17. Objetos: I – A planilha “Quadro de Quantidades e Preços 
unitários” a que se refere o item 3 .1 da Cláusula iii do contrato adi-
tado fica substituída pela constante no documento 31400191, do Pro-
cesso 2300 .01 .0119638/2020-07 . ii - o valor contratual estabelecido 
no Termo de Aditamento nº DM-05 de R$4.204.284,51, fica acrescido 
de r$999 .942,72, passando a totalizar o valor de r$5 .204 .227,23, com 
preços iniciais de out/16 . iv – Dotação orçamentária: 2301 .26 .782 .081
 .2039 .0001 .449051 .0 fontes (32 .1), (51 .1), (54 .2), (60 .2) e (83 .2) .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: oBrAGEN ENGE-
NHAriA E CoNSTruÇÕES LTDA . instrumento: Termo de Adita-
mento DM-02 ao Contrato DM-22 .012/20 . objetos: i – inclusão dos 

serviços relacionados na Planilha de Preços do Processo nº 2300 01 
011 3246/2020-28. II – A planilha “Quadro de Quantidades e Preços 
unitários” a que se refere o item 3 .1 da Cláusula iii do contrato aditado 
fica substituída pela constante no documento 30332758 , do mesmo 
Processo . iii - o valor contratual estabelecido no Termo de Aditamento 
nº DM-01 de R$ 4.538.945,48, fica acrescido de R$ 120.700,00, tota-
lizando r$ 4 .659 .645,48, com preços referenciados em ago/19 . iv – 
Dotação orçamentária: 2301 .26 .782 .081 .2039 .0001 .449051 .0 fontes 
(51 .1), (54 .2), (60 .2) e (83 .2) .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: SYSTrA ENGENHAriA 
E CoNSuLToriA LTDA . instrumento: Termo de Aditamento DM 
-01 ao Contrato DM-22 .010/20 objetos: i – renova-se o contrato por 
mais 01 ano, contado a partir de 03/08/2021. II - A planilha “Quadro 
de Quantidades e Preços Unitários” a que se refere o item 3.1 da Cláu-
sula III do contrato aditado fica substituída pelo documento 32040629 
, do Processo SEi n .º 2300 .01 .0115306/2020-86 . iii - o valor do con-
trato após o enquadramento passa a ser de r$2 .048 .898,20 com preços 
iniciais de jan/19 . iv – Dotação orçamentária: 2301 26 782 029 4478 
0001 449039 0 Fontes: 60 .2 e 83 .2 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: CoNTECNiCA CoNSuLToriA 
TECNiCA LTDA . . instrumento: Termo de Aditamento DC-04 ao Con-
trato PRC-24.015/13. Objeto: I - A planilha “Quadro de Quantidades 
e Preços unitários” a que se refere ao item 3 .1 da cláusula 3 do con-
trato aditado fica substituída pela constante do expediente 32184115, 
do Processo nº 2300 .01 .0120940/2021-61 . ii - o valor contratual de 
R$ 17.083.818,18  , fica acrescido de R$ 742.025,42, totalizando R$ 
17 .825 .843,60 , em nível de JuNHo/2012 iii – Dotação orçamentá-
ria: 2301 26 782 081 4227 0001 449051 0 fonte, 25 .1 e 95 .1  .iv - o 
prazo de execução do contrato fica prorrogado por mais 286 (duzentos 
e oitenta e seis) dias consecutivos e a vigência fica prorrogada para 
31/12/2022 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais. Contratada: Eficiência Construtora Ltda. 
obra: Conclusão da obra de Ampliação da Cadeia Pública – 306 vagas, 
Município de Alfenas, no Estado de Minas Gerais . instrumento: Termo 
Aditivo DE-004 ao Contrato PrC-CCE 20 .003/2019 . objeto: i- Pror-
roga o prazo de execução da obra por 60 dias. II- O contrato passa a 
vigorar até o dia 15/04/2022 . iii- o valor contratual de r$ 4 .104 .388,67 
fica acrescido em R$ 279.169,87 passando a totalizar R$ 4.383.558,54 
iii Pelo presente instrumento registra-se o acréscimo da dotação orça-
mentário no item 4 .2 do contrato 1301 .15 .451 .071 .4153 .0001 .449051
-03 10 .1  .

37 cm -30 1512835 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA

AviSo DE LiCiTAÇÃo
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 130/2021 . objeto: Preparação, pro-
dução e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, ao Presídio de Abre Campo i - Pres-ACP-i, em lote único, 
assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-
sanitárias adequadas, apresos e servidores públicos a serviço naunidade 
prisional em epígrafe . Abertura dia 16/08/2021, às 10h00, no sítio ele-
trônico www .compras .mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no referido 
site . o cadastramento de propostas inicia-se no momento em que for 
publicado o edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais 
e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realiza-
ção da sessão do pregão . Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública – rodovia Papa João Paulo ii, n° 4143 - Edifício Minas, 5º 
andar – Serra verde – Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 30de 
julhode 2021 .

4 cm -30 1512454 - 1

HoMoLoGAÇÃo
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 111/2021 .objeto:Preparação, produ-
ção e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais doLote 263:Presídio de Capelinha 
i - Pres-CAP-i, Presídio de itamarandiba i - Pres-iTM-i e Presídio de 
Turmalina i - Pres-Tur-i, em lote único, assegurando uma alimenta-
ção balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, apre-
sos e servidores públicos a serviço naunidade prisional em epígrafe . 
Homologo o processo licitatório, o qual declarou habilitada a empresa 
ESTrELA ALiMENTAÇÃo EirELi- CNPJ 21 .703 .289/0001-85, 
para o lote 01 no valor de r$ 4 .795 .470,24,  . Tiago Maduro de Aze-
vedo, superintendente de infraestrutura e Logística Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública, rodovia Papa João Paulo ii, n° 4143 - 
Edifício Minas, 5º andar Serra verde Cidade Administrativa . Belo Hori-
zonte, 30 de julho de 2021 . .

4 cm -30 1512760 - 1

TErMo ADiTivo Nº 339039 .03 .3084 .01 .21 . 
PArTES : EMG/SEJuSP E A EMPrESA MuNDiAL rEFEiÇÕES 
E LANCHES LTDA . E SPECiE: Primeiro termo aditivo ao contrato 
de prestação de serviço para fornecimento contínuo de refeições e lan-
ches prontos, na forma transportada, aos presídios de presídio de Gua-
nhães ii - pres-gnh-i; presidio de Penhaça i - pres-pçn-i; e presidio de 
São João Evangelista i -pres-sje-i, destinada aos presos e aos servido-
res públicos a serviço nas unidades . oBJETo: Alteração da cláusula 
segunda - do valor, do terceiro termo de apostila ao contrato inicial 
(24490963), tendo em vista a mudança de regime tributário da Empresa 
Contratada com efeitos a contar da data de 01/01/2021 conforme pla-
nilhas referentes aos valores unitários, em conformidade com a Nota 
Técnica nº 107/SEJuSP/DCo/2021 (29202039) e planilhas acosta-
das as (29813050, 29813095); (29814317, 29814384) e (29813794, 
29823834), referentes as unidades Presídio de Guanhães i - Pres-
GNH-i, Presídio de Peçanha i - Pres-PÇN-i e Presídio de São João 
Evangelista i - Pres-SJE-i . vALor: o valor Global do contrato após 
o desenquadramento do regime tributário SiMPLES passará a ser de 
r$ 4 .743 .919,75, representando este valor o somatório das unidades 
constituintes do contrato pelos períodos como optante pelo regime sim-
ples nacional e não optante após desenquadramento do referido regime 
tributário, conforme ANExo i deste instrumento, para o período de 24 
meses de vigência DoÇÃo orÇAMENTáriA: 1451 .06 .421 .145 .442
3 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .27 .
1 . SiGNATárioS : Carlos vinicius de Souza Figueiredo e Pedro Eus-
taquio Batista . Assinatura em: 30/07/2021 .

6 cm -30 1512735 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo Nº 9286363/2021
PArTES: EMG/SEJuSP e a CoMPANHiA BrASiLEirA DE CAr-
TuCHoS - CBC . ESPÉCiE: Contrato de fornecimento . oBJETo: Este 
contrato tem por objeto a aquisição de diversos armamentos e acessó-
rios conforme as especificações e detalhamentos consignados no Termo 
de referência do planejamento supracitado e na proposta comercial da 
Contratada, que passam a integrar este instrumento, independente de 
transcrição . viGÊNCiA o presente Contrato terá seu prazo de vigência 
de 12(doze) meses contados a partir da publicação do seu extrato no 
Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo extinguir-se antes, 
caso ocorra a entrega total do objeto, sem prejuízo da garantia prevista 
na cláusula quinta deste instrumento .vALor: o preço global do pre-
sente contrato é de r$ 412 .538,58 . DoTAÇÃo orÇAMENTáriA: nº 
1451 .06 .421 .145 .1058 .0001 .4 .4 .90 .52 .03 .1 .27 .1 .SiGNATárioS: Ana 
Luisa Silva Falcão e João Carlos Sanchez de oliveira Junior .Assina-
tura em: 28/07/2021 .

4 cm -30 1512676 - 1

ExTrATo DA PorTAriA DEPEN N° 
35/2021, DE 30 DE JuLHo DE 2021

 ProCESSo ADMiNiSTrATivo PuNiTivo 
Nº 1450 .01 .0125906/2021-65

Descumprimento de cláusulas do Contrato n° 339039 .03 .3098 .19 
(Penitenciária de Pará de Minas I(Antigo: Complexo Penitenciário 
Doutor Pio Canedo) . Empresa SABor oriGiNAL ALiMENTAÇÃo 
E SErviÇoS LTDA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurí-
dica – CNPJ: 32 .441 .297/0001-17, sediada na Avenida vitória, nº 482 
- Praia de Carapebus, Serra/ES . Práticas previstas no inciso vi do art . 
3°e nos incisos i,iv, v e vi do art . 4° da resolução SEAP n° . 49/2017, 

puníveis com sanções desde advertência escrita até declaração de ini-
doneidade para licitar e contratar com a Administração Pública (de 
acordo com as sanções previstas no artigo 38 do Decreto Estadual n° . 
45 .902/2012, nos artigos 87 e 88 da Lei Federal n° . 8 .666/1993 e no 
artigo 7° da Lei Federal n° . 10 .520/2002) .
 Convoco a Comissão Processante Permanente da SEJuSP, para instru-
ção e conclusão de todo o procedimento, conforme resolução SEAP 
n° 01, de 13 de fevereiro de 2017, por meio dos membros designados 
para a sua composição, nos termos das Portarias GAB . SEAP nº 006 de 
12 de março de 2019 .

 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 30 de julho de 2021 .
 Carlos vinícius de Souza Figueiredo

Assessor orçamentário e Financeiro - DEPEN/MG
6 cm -30 1512383 - 1

TErMo ADiTivo Nº 339039 .43 .2954 .04 .21 .
 PArTES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA TiCKET SoLuÇÕES 
HDFGT S/A. ESPECIE: Quarto termo aditivo ao contrato de prestação 
de serviço de gerenciamento da manutenção preventiva e corretiva da 
frota de veículos . oBJETo: A prorrogação do período de vigência do 
contrato inicial 339039 .43 .2954 .18 por mais 12(doze) meses a contar 
de 18.09.2021 , nos termos da Cláusula Sexta - Prazo do instrumento. 
vALor: o vALor, em função da prorrogação em tela, será de r$ 
8 .138 .010,57 . DoÇÃo orÇAMENTáriA: 1451 .06 .122 .705 .2500 .00
01 .339039 .43 .0 .10 .1, 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .43 .0 .10 .1, 1
451 .10 .421 .145 .4429 .0001 .339039 .43 .0 .10 .1, 1451 .06 .181 .139 .4412 .0
001 .339039 .43 .1 .10 .1, 1451 .12 .243 .143 .4421 .0001 .339039 .43 .0 .10 .1, 
1451 .06 .421 .144 .4417 .0001 .339039 .43 .0 .10 .1 . SiGNATárioS: Ana 
Luisa Silva Falcão, Leidiane Caroline ongaratto e Luciano rodrigo 
Weiand . Assinatura em: 27/07/2021 .

4 cm -30 1512582 - 1

JuLGAMENTo DE rECurSo 
ADMiNiSTrATivo - HoMoLoGAÇÃo

Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 107/2021 .objeto: Aquisição de 
equipamentos de informática e eletroeletrônicos, sob a forma de 
entrega integral conforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. Nos termos do art. 
13, inciso iii do Decreto Estadual 48 .012/20, e, considerando as razões 
de fato e de direito expostas pela Ilustre Pregoeira, em sua manifesta-
ção - relatório Julgamento de recurso Administrativo PE 107/2021 
(33017861) a qual acolho, a análise do recurso propriamente dito res-
tou prejudicada quanto ao mérito pela ausência de peça recursal não 
remetida não sendo possível realizar seu julgamento, logo será negado 
provimento . Portanto, não subsistem razões para reformulação dos jul-
gamentos anteriormente proferidos, como foi devidamente apreciado 
e rebatido na análise, por seus próprios fundamentos . Homologo o 
processo Pregão Eletrônico 107/2021 . Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública rodovia Papa João Paulo ii, n° 4143 - Edifício 
Minas, 5º andar Serra verde Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 
30 de julho de 2021 .

4 cm -30 1512718 - 1

TErMo ADiTivo Nº 339033 .05 .2789 .05 .21 . 
PArTES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA FL LoGÍSTiCA EirELi - 
ME.  ESPECIE:  Quinto termo aditivo ao contrato de prestaçaõ de ser-
viço de transporte intermunicipal incluindo veiculos e motoristas, des-
tinada aos agentes públicos do centro deremanejamento provisório de 
Betim i, localizada em Betim/mg .  oBJETo:  A prorrogação do perí-
odo de vigência do contrato inicial 339033 .05 .2789 .17, por mais 12 
(doze) meses a contar de 04/08/2021,  respeitando o limite previsto 
no inciso ii, do art . 57, da Lei 8 .666/93; o reajuste de preços do Con-
trato Inicial com base no Índice IPCA/IBGE – Maio/2021 –  de 8,06%, 
a contar de 31/07/2021-  data de aniversário de apresentação da Pro-
posta Comercial Definitiva - , conforme cláusula quinta - do reajuste, 
do Contrato inicial 339033 .05 .2789 .17 . A alteraçaõ do Gestor do inicial 
339033 .05 .2789 .17, conforme Termo de Designação de Fiscal e Ges-
tor do Contrato SEi 31695682, Memorando .SEJuSP/DTS–gestão de 
contratos .nº 971/2021 SEi 31698304 , a saber: Fica designado o Dire-
tor regional da 02º riSP, Elves Fabiano Gomes de Almeida, MASP: 
11015633, para realizar a gestão do contrato de nº 339033 .05 .2789 .17,  
oriundo do Processo Licitatório/Processo de Compras nº 026/2017, fir-
mado por intermédio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública com a empresa  FL Logística Eireli - ME, cujo o objeto tra-
ta-se da “Prestação de serviço de empresa especializada em transporte 
intermunicipal, incluindo veículos e motoristas, destinada aos agentes 
públicos do Centro de remanejamento Provisório de Betim i, locali-
zado em Betim/MG”, atendendo às exigências contidas no art. 67 da 
Lei nº 8 .666 de 1993   vALor:  o valor, em função das alterações em 
tela, será de r$ 384 .082,10 .   DoÇÃo orÇAMENTáriA:  1451 .06 .4
21 .208 .4601 .0001 .339033 .05 .0 .10 .1 e 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339
033 .05 .0 .10 .1 .   SiGNATárioS:   Gustavo rodrigues de Moura e Car-
los vinicius de Souza Figueiredo  Assinatura em: 28/07/2021 . 

7 cm -30 1512603 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
AviSo DE LiCiTAÇÃo

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais - Semad 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação 
na modalidade: Pregão Eletrônico - Processo nº . 1371001 000015/2020 
– SEi nº 1370 .01 .0019671/2021-34 – objeto: Aquisição de uniformes, 
coletes, botas e bonés, que serão utilizados pelos servidores da Supe-
rintendência de Fiscalização para o desempenho de suas tarefas diárias, 
sob a forma de entrega integral conforme especificações, exigências e 
quantidades estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. Data da 
sessão de lances: Dia 17 de agosto de 2021, às 9:30 horas . os interessa-
dos poderão retirar o Edital e seus anexos nos sites: http://www.meio-
ambiente .mg .gov .br/editais e www .compras .mg .gov .br . A sessão de 
lances ocorrerá no site: www .compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 30 
outubro de 2020 . Aprovado e Autorizado pela Autoridade Competente: 
MArCELo DA FoNSECA - MASP: 1 .148 .708-9 - Diretor Geral do 
instituto Mineiro de Gestão das águas – igam . Designado para respon-
der pela Subsecretaria de Fiscalização Ambiental - Sufis/Semad

4 cm -30 1512531 - 1

 ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
 Extrato de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 1371000944/2020. 
Partes: SEMAD e a Prefeitura Municipal de Mário Campos . objeto: 
Prorrogar de ofício seu prazo de vigência por 296 dias . Assinatura: 
29/07/2021 . a) Marcelo da Fonseca – Diretor Geral do iGAM desig-
nado para responder pela Subsecretaria de Fiscalização Ambiental/
SEMAD .

2 cm -29 1512339 - 1

 ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio de Saída nº 
1471000729/2018 . Partes: SEMAD e Prefeitura Municipal de Lamim . 
objeto: Prorrogar de ofício seu prazo de vigência por mais 730 dias . 

(a) rodrigo Gonçalves Franco – Subsecretário de 
Gestão Ambiental e Saneamento/SEMAD .

2 cm -29 1512347 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
INDEFERIMENTO DE REQUERIMENTO DE 

AuToriZAÇÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL
o Supervisor regional da urFBio Alto Paranaíba torna público que 
foram indeferidos os requerimentos de Autorização para intervenção 
Ambiental dos processos abaixo identificados:
*Cloves Carvalho/Fazenda Nosso recanto - Supressão da cobertura 
vegetal nativa e intervenção em APP com supressão - Campos Altos - 
Processo nº 2100 .01 .0020108/2021-05 - Data de emissão: 19/07/2021 . 
*ricardo Assunção Toledo/Fazenda Morro da Coruja - Supresão da 
cobertura vegetal nativa - ibiá - Processo nº 2100 .01 .0036096/2021-76 
- Data de emissão: 30/07/2021 . 

(a) Carlos Luiz Mamede - Supervisor regional 
em exercício da URFBio Alto Paranaíba.

3 cm -30 1512691 - 1

iNForMA DA CoNCESSÃo DE AuToriZAÇÃo 
PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do instituto Esta-
dual de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
art . 38, § único, i, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna 
público a concessão de Autorização para intervenção Ambiental do(s) 
processo(s) abaixo identificado(s):
* Glauber Sousa Pádua/Fazenda Lambari – CPF nº 072 .806 .506-19 – 
Autorização simplificada para corte ou aproveitamento de árvores isola-
das nativas vivas – Cristais/MG – Processo Nº 2100 .01 .0029931/2021-79 
em 13/07/2021 . validade: 3 (três) anos ou de acordo com a Deliberação 
Normativa CoPAM nº 217/2017 esta autorização só produzirá efeitos 
de posse do Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS e sua vali-
dade será definida conforme a licença ambiental. AUTORIZAÇÃO: 
13/07/2021
* Granwhite Mineração Ltda . / Sitio Perobas de Cima, Perobas e 
Limpa Guela – CNPJ 03 .730 .039/0001-52 – Corte ou aproveitamento 
de árvores isoladas nativas vivas – Piracema/MG – Processo SEi 
2100 .01 .0027988/2021-63, em 27/07/2021 . validade: 3 (três) anos ou 
de acordo com a Deliberação Normativa CoPAM nº 217/2017 esta 
autorização só produzirá efeitos de posse do Licenciamento Ambien-
tal Simplificado – LAS e sua validade será definida conforme a licença 
ambiental . AuToriZAÇÃo: 28/07/2021
* Cervam - Cervejaria do Amazonas S .A . / Fazenda rosa velha – CNPJ 
08 .937 .335/0003-04 – intervenção sem supressão de cobertura vege-
tal nativa em áreas de preservação permanente – APP – Cláudio/MG 
– Processo SEi 2100 .01 .0040202/2021-85, em 27/07/2021 . validade: 
3 (três) anos ou de acordo com a Deliberação Normativa CoPAM nº 
217/2017 esta autorização só produzirá efeitos de posse do Licencia-
mento Ambiental Simplificado – LAS e sua validade será definida con-
forme a licença ambiental . AuToriZAÇÃo: 28/07/2021
* MML Metais Mineração Ltda . / Pasto do Maurício – CNPJ 
13 .370 .696/0001-90 – intervenção sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em áreas de preservação permanente – APP – Passa Tempo/MG 
– Processo SEi 2100 .01 .0040220/2021-84, em 28/07/2021 . validade: 
3 (três) anos ou de acordo com a Deliberação Normativa CoPAM nº 
217/2017 esta autorização só produzirá efeitos de posse do Licencia-
mento Ambiental Simplificado – LAS e sua validade será definida con-
forme a licença ambiental . AuToriZAÇÃo: 28/07/2021
* MML Metais Mineração Ltda . / Pasto da olaria – CNPJ 
13 .370 .696/0001-90 – intervenção sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em áreas de preservação permanente – APP – Passa Tempo /MG 
– Processo SEi 2100 .01 .0040227/2021-89, em 28/07/2021 . validade: 
3 (três) anos ou de acordo com a Deliberação Normativa CoPAM nº 
217/2017 esta autorização só produzirá efeitos de posse do Licencia-
mento Ambiental Simplificado – LAS e sua validade será definida con-
forme a licença ambiental . AuToriZAÇÃo: 28/07/2021
* Joaquim José Da Trindade / Fazenda Capão – CPF 515 .869 .166-53 
– intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa em áreas de 
preservação permanente – APP – Campo Belo/MG – Processo SEi 
2100 .01 .0007243/2020-06, em 28/07/2021 . validade: 3 (três) anos ou 
de acordo com a Deliberação Normativa CoPAM nº 217/2017 esta 
autorização só produzirá efeitos de posse do Licenciamento Ambien-
tal Simplificado – LAS e sua validade será definida conforme a licença 
ambiental . AuToriZAÇÃo: 28/07/2021

INFORMA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 
PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do instituto Estadual 
de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, i, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público o 
requerimento dos processos abaixo identificados:
* Cerâmica Sul De Minas Ltda ME – intervenção com ou sem supres-
são de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente 
– APP – Cana verde/MG – P .A nº 2100 .01 .0030541/2021-02 – Em 
01/07/2021 .
* Jose Gontijo de Souza Marra – Supressão de cobertura vegetal nativa, 
com ou sem destoca, para uso alternativo do solo – Carmo do Cajuru/
MG – PA . nº 2100 .01 .0041221/2021-23 – Em 01/07/2021
* Jesu Luiz Afonso Júnior ME – intervenção com ou sem supres-
são de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente 
- APP – Passa Tempo/MG – P .A . nº 2100 .01 .0042315/2021-70 – Em 
14/07/2021
* Granwhite Mineração Ltda . – Corte ou aproveitamento de árvores iso-
ladas nativas vivas – Piracema/MG – P .A . nº 2100 .01 .0027988/2021-63 
– Em 16/06/2021
* André Nogueira Junqueira – Supressão de cobertura vegetal nativa, 
com ou sem destoca, para uso alternativo do solo – oliveira/MG – P .A . 
nº 2100 .01 .0041963/2021-68 – Em 14/07/2021
* othero & Silva Administradora De imóveis Ltda . - Corte ou aprovei-
tamento de árvores isoladas nativas vivas – Carmo da Mata/MG – P .A 
nº 2100 .01 .0042658/2021-24 – Em 21/07/2021

INFORMA DO ARQUIVAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE 
AuToriZAÇÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do instituto Estadual 
de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, i, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público o 
arquivamento dos processos abaixo identificados:
* STM Gestão de Royalties e Direitos de Exploração Mineral Ltda. – 
Supressão de cobertura vegetal nativa com ou sem destoca para uso alter-
nativo do solo – Passa Tempo/MG - PA nº 2100 .01 .0045643/2020-39 . 
Motivo: Perda de objeto em 09/07/2021 .
* Solatio GD Energia Solar S .A – intervenção com ou sem supressão 
de cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente - APP 
e Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas – Santo 
Antônio do Amparo/MG – PA nº 2100 .01 .0021103/2021-09 . Motivo: 
Arquivamento requerido pelo empreendedor em 23/07/2021 .

iNForMA Do iNDEFEriMENTo DE SoLiCiTAÇÃo DE 
AuToriZAÇÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do instituto Estadual 
de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, i, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público o 
indeferimento do processo abaixo identificado:
* Wilson vicente de Souza  / Fazenda Cachoeira do Jacaré – CPF 
nº 312 .585 .496-20 – Supressão de cobertura vegetal nativa com 
ou sem destoca para uso alternativo do solo – Cláudio/MG – PA nº 
2100 .01 .0020729/2021-19, em 09/07/2021;

INFORMA DO ARQUIVAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE 
AuToriZAÇÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do instituto Estadual 
de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, i, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público o 
arquivamento dos processos abaixo identificados:
*Terezinha das Dores Dias – Supressão de cobertura vegetal nativa 
com ou sem destoca – Córrego Danta/MG - PA/Nº 13010001450/16 . 
Motivo: Sem atendimento ao ofício de informações Complementares .
*Carlos roberto Gontijo – intervenção em APP com ou sem destoca 
– Bom Despacho/MG - PA/Nº 13010000308/19 . Motivo: Sem atendi-
mento ao ofício de informações Complementares .
*Leonardo de Almeida Braga – Corte ou aproveitamento de árvores iso-
ladas nativas vivas – Formiga/MG – PA/Nº 13010000158/20 . Motivo: 
Sem atendimento ao ofício de informações Complementares .
*José Carlos Bacili – Supressão de cobertura vegetal nativa com ou 
sem destoca – Piumhi/MG - PA/Nº 1301000746/20 . Motivo: Sem aten-
dimento ao ofício de informações Complementares .
*Geraldo Majela de Sousa – Corte ou aproveitamento de árvores isoladas 
nativas vivas – Bom Despacho/MG - PA/Nº 2100 .01 .0006072/2021-95 . 
Motivo: Sem atendimento ao ofício de informações Complementares .
*José Maria Birchal de oliveira – Corte ou aproveitamento de 
árvores isoladas nativas vivas – Dores do indaiá/MG - PA/Nº 
2100 .01 .0036548/2021-94 . Motivo: Atendimento insatisfatório de 
informações Complementares .

 
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 3202107310006380136.
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