
 40 – terça-feira, 31 de agosto de 2021 diário do executivo Minas gerais 

    
 CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE 

MINAS GErAIS - CoPASA MG 
 CoMuNICADo DE rECurSo 

 LICITAÇÃo Nº CPLI .1120210156 
 objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de construção de Elevatória de água Tratada, reservatório 
Apoiado com capacidade de 100 m³ e instalações de Poços Profundos 
do Sistema de Abastecimento de água da cidade de Paracatu / MG 
 o CoNSorCIo áGuA PArACATu, constituído pelas empresas 
EAS - SErvIÇoS DE áGuA E ESGoTo EIrELI (LÍDEr), SENIC 
- SErvIÇoS DE ENGENHArIA INDÚSTrIA E CoMÉrCIo LTDA 
e ALuGANE CoNSTruÇÕES E SErvIÇoS LTDA interpôs recurso 
contra a habilitação da FoMENGE ENGENHArIA LTDA . 
 Detalhamento nos autos e no site da CoPASA MG . Está aberto o prazo 
de 05 dias uteis para vistas ao processo e apresentação de contrarrazões . 
Data: 27/08/2021 
  

 JuLGAMENToS 
 LICITAÇÃo Nº CPLI .1120210175 

 objeto: prestação de serviços técnicos especializados para execução 
do levantamento cadastral e mapeamento preliminar e estimativo da 
população existente nas zonas de autossalvamento das barragens da 
COPASA, com identifi cação de vulnerabilidades sociais, e para elabo-
ração do projeto das rotas de fuga e pontos de encontro com a defi ni-
ção e indicação da sinalização horizontal e vertical .Para esta licitação 
não compareceram licitantes interessadas em apresentar propostas . Pro-
cesso encerrado.Data: 30/08/2021 
  

 LICITAÇÃo Nº CPLI .1120210139 
 objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e 
serviços de Implantação do reservatório Metálico Apoiado de 300 m3 
no Sistema de Abastecimento de água no município de Itamonte / MG 
 As licitantes GLG SANEAMENTo E CoNSTruÇÕES LTDA e oLI-
vEIrA E FoNSECA ENGENHArIA LTDA foram inabilitadas . Deta-
lhamento nos autos e site da CoPASA MG .o Processo está encerrado . 
Data: 27/08/2021 
  

 JuLGAMENToS DE rECurSo 
 PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2021/0268 – PES 

 objeto: Serviços de Pesquisa de opinião, englobando pesquisas, estu-
dos de mercado, desenvolvimento e implementação de estratégias de 
relacionamento . 
 o Diretor Presidente conheceu o teor do recurso da empresa Consulting 
do Brasil - Consultoria & Inteligência em Negócios Governamentais 
Ltda . e decidiu: 
 1 . negar provimento ao recurso interposto pela empresa CoNSuLTING 
Do BrASIL – CoNSuLTorIA & INTELIGÊNCIA EM NEGÓCIoS 
GOVERNAMENTAIS LTDA.; 
 2 . manter a decisão que havia habilitado e declarado vencedora do cer-
tame a empresa GMR INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA.; 
 3 . adjudicar o objeto desse pregão à empresa GMr INTELIGÊNCIA 
DE MERCADO LTDA. no valor total de R$ 3.628.540,80; 
 4 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são para que a mesma produza seus efeitos jurídicos e legais . 

 Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021 . 
 Carlos Eduardo Tavares de Castro 

 Diretor Presidente 
  

 PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0357 – PEM 
 Objeto: Hipoclorito de Cálcio Gran. 40kg ONU 1748.O Diretor Pre-
sidente conheceu o teor do recurso da empresa Hidrodomi do Brasil 
Indústria de Domissaneantes Ltda . e decidiu: 
 1 . dar provimento ao recurso interposto pela empresa HIDroDoMI 
DO BRASIL INDÚSTRIA DE DOMISSANEANTES LTDA.; 
 2 . inabilitar a empresa QuIMAr CoMÉrCIo DE ProDuToS QuÍ-
MICoS E TrATAMENTo DE áGuA LTDA . para 67,00% do quanti-
tativo do Item 01 (Cota Principal) e para a totalidade do Item 02 (Cota 
reservada) e tornar sem efeito a decisão que havia declarado-a vence-
dora do certame; 
 3 . retornar à Fase de Negociação com a(s) empresa(s) remanescente(s) 
para o Item 01 (Cota Principal) e Item 02 (Cota Reservada); 
 4 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são para que a mesma produza seus efeitos jurídicos e legais . 

 Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021 . 
 Carlos Eduardo Tavares de Castro 

 Diretor Presidente 
  

 PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/3074 - PES . 
 objeto: Serviços de transporte de água em Caminhão Pipa .o Diretor 
Presidente conheceu o teor do recurso da empresa Tro Locações de Pipa 
Eireli e decidiu: 
 1 . negar provimento ao recurso interposto pela empresa Tro Locações 
de Pipa Eireli; 
 2 . registrar o objeto do pregão à empresa Transportadora L&A Eireli, 
no valor de R$ 14.011.327,25; 
 3 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são, para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos . 

 Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021 
 Carlos Eduardo Tavares de Castro 

 Diretor Presidente 
  

 rESuLTADoS DE LICITAÇÃo 
 PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - Nº 05.2021/0488– PEM 

 objeto: Conjunto Motobombas .resultado: Encerrado, não houve 
empresas interessadas . 
  

 PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/3035 – PES 
 objeto: Serviços de Limpeza e Hidrojateamento .Proposta vencedora: 
JM DESENTuPIDorA & DESINSETIZADorA E SErvIÇoS 
LTDA. no valor total de R$ 6.491.863,04, como consta dos autos. 
  

 PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL - Nº 05 .2021/0236 – PEM 
 objeto: válvulas .Proposta vencedora: A .r .I Brasil Comércio Importa-
ção e Exportação, para o Lote 04 – Participação Ampla no valor total 
r$ 24 .450,00 . 
 Lote 01 – Exclusivo ME/EPP: Encerrado, não houve empresa 
vencedora . 
 Lote 02 – Participação Ampla: Encerrado, não houve empresa 
vencedora . 
 Lote 03 – Exclusivo ME/EPP: Encerrado, não houve empresa 
vencedora . 

  
 AvISoS DE LICITAÇÃo 

 PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0541 – PEM . 
 objeto: Booster Container .Dia da Licitação: 16 de setembro de 2021 
às 08:45 horas. Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
01/09/2021 no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) . 
  

 PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE PrEÇoS SPAL 
Nº 05 .2021/3106 - PEM . (CoTA rESErvADA PArA ME/EPP) . 

 objeto: Cápsulas Envirochek Hv .Dia da Licitação: 16 de setembro de 
2021 às 09:00 horas . Edital e demais informações disponíveis a par-
tir do dia 01/09/2021 no site: www .copasa .com .br (link: Licitações e 
Contratos/Licitação) . 
  

 PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0546 – 
PEM . (CoTA rESErvADA PArA ME/EPP) 

 objeto: Placas eletrônicas medidores de vazão ultrasônico .Dia da Lici-
tação: 16 de setembro de 2021 às 09:15 horas . Edital e demais informa-
ções disponíveis a partir do dia 01/09/2021 no site: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Contratos/Licitação) . 
  

 AvISoS DE ADIAMENTo 
 PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2021/0478 - PEM 

 objeto: removedor de Lodo .A CoPASA MG informa que o Pregão 
Eletrônico, objeto acima mencionado, marcado anteriormente para o 
dia 23/08/2021 às 08:45 horas, fi ca adiado para o dia 16/09/2021 às 
09:30 horas .Edital disponível em 01/09/2021 . Mais informações: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) . Motivo: “Ade-
quação do Procedimento Licitatório” . 
  

 PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE 
PrEÇoS SPAL Nº 05 .2021/3102 - PES . 

 objeto: Serviços especializados com utilização de retroescavadeira, 
no âmbito da unidade de Negócio Centro - uNCE .A CoPASA MG 
informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima mencionado, marcado 
anteriormente para o dia 31/08/2021 às 09:30 horas, fi ca adiado para o 
dia 28/09/2021 às 09:15 horas.Edital disponível em 15/09/2021. Mais 
informações: www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licita-
ção) . Motivo: “Adequação do Procedimento Licitatório” . 

  
 PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2021/0518 - PES. 

 objeto: Serviços de remoção de piso existente, fornecimento e instala-
ção de novos pisos e patamares fabricados em aço carbono para esca-
das da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE onça .A CoPASA MG 
informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima mencionado, marcado 
anteriormente para o dia 30/08/2021 às 09:00 horas, fi ca adiado para o 
dia 01/10/2021 às 09:30 horas .Edital disponível em 20/09/2021 . Mais 
informações: www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licita-
ção) . Motivo: “Adequação do Procedimento Licitatório” . 

 A DIrETorIA  
 36 cm -30 1525563 - 1   

 BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

   CoNTrAToS - EDITAL DE CrEDENCIAMENTo 05/2021 
 CT 5856/2021. Contratada: CONTAARCOS CONTABILIDADE 
LTDA, CNPJ 11 .994 .101/0001-41 - valor: r$150 .000,00 - Aprova-
ção: 20/07/2021; CT 5945/2021. Contratada: KADIMA HOLDING 
E PArTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ 11 .644 .271/0001-04 - valor: 
R$150.000,00 - Aprovação: 26/08/2021; CT 5946/2021. Contratada: 
CoNFIDEN SoLuÇÕES FINANCEIrAS E CorrETorA DE 
SEGUROS LTDA, CNPJ 42.844.479/0001-92 - Valor: R$150.000,00 
- Aprovação: 26/08/2021. Objeto: Contratação para atuar como cor-
respondente Bancário do BDMG conforme termos e condições do 
Edital de Credenciamento BDMG-05/2021 . Dotação orçamentária: 
8199910045 - GOP - Comissões dos Agentes. Prazo: 60 meses a contar 
da assinatura. Data de assinatura: 30/08/2021.  

 3 cm -30 1525568 - 1   

 comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

    CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG 
  GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS 

 AvISoS DE EDITAL 
 Pregão Eletrônico 500-H15849. Objeto: Regularização de Imóveis. 
Edital e demais informações: http://compras .cemig .com .br  

 1 cm -30 1525242 - 1  

   CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A . 
  GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS 

 AvISoS DE EDITAL 
 Pregão Eletrônico 530-H15811. Objeto: Fornecimento e substituição de 
lâmpadas bulbo Led e refrigeradores, realização de visitas de efi ciência 
energética, cadastros e atendimentos de 120 .000 famílias de comunida-
des de baixa renda, em atendimento ao Programa de Efi ciência Ener-
gética – PEE da CEMIG . Edital e demais informações: http://compras .
cemig .com .br 

  CoNTrAToS 
 DISPENSA 530-A15447 Nº CONTRATO:4320000088. Fundamento: 
Art . 29, inciso v da Lei 13 .303/16, para a contratação de FrEDErICo 
CErQuEIrA MANTEuFEL para locação de imóvel (galpão), na Ave-
nida rio Bahia, n° 2591, Bairro: Córrego dos Cardosos – Governa-
dor valadares – MG, para depósito de materiais da Locatária . valor 
R$49.800,00, Prazo 06 meses a partir de 08/06/2021. Ass. e ratifi cado 
em: 08/06/2021. 
 INExIGIBILIDADE 530-E15640 Nº CoNTrATo:4320000096 . 
Fundamento: Art . 30, caput da Lei 13 .303/16, para a contratação da 
CoNCErT TECHNoLoGIES S .A . para a prestação dos serviços de 
recompilação do sistema xoMNI SG do Sistema operacional SuSE 
Linux Enterprise Server – SLES 11 (SuSE 11) para o Sistema ope-
racional SuSE Linux Enterprise Server – SLES 15 (SuSE 15) . valor 
R$678.389,00, Prazo 240 dias. Ass e ratifi cado em: 22/07/2021. 

  ADITIvoS 
 4570018301/530. Contratada: TABATINGA PARTICIPAÇÕES LTDA. 
objeto: Alteração do indexador de reajuste e reajuste de 2020 . valor 
Atual: R$96.010,08. Ass:27/08/2021.  

 6 cm -30 1525230 - 1  

   CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S .A 
 CNPJ: 06.981.176/0001-58 

 DEA/IT - 1º ADITIVO AO CONVÊNIO - GT0589  
 Partes: Cemig Geração e Transmissão S .A, Cemig Geração Poço 
Fundo S.A; Universidade Federal de Minas Gerais com interveniência 
da Fundação Christiano Ottoni; Gaia Soluções em Engenharia Ltda e 
Engenharia Assistida por Computador Ltda . objeto: extensão do prazo 
do convênio e aumento de recurso, nºs 4020000769-4020000770-
4020000771-4020000772-4020000773-4020000774 P&D - “GT0589- 
Ferramenta para defi nição de preços futuros na composição ótima 
de portfólio de compra e venda de energia”, em 5 (cinco) meses . 
Prazo: 41(quarenta e um) meses a partir de 03/09/2018. Assinatura: 
16/08/2021  

 3 cm -30 1525237 - 1  

   CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S . A . 
  GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS 

  ADITIvoS 
 4780009985-510. Contratada: JORGE LUIZ MONTEIRO DINIZ. 
Objeto: Termo de Distrato. Ass:25/08/2021.  

 1 cm -30 1525235 - 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: 
 - 073/2021 – C .H . Evangelina Boa vista, Barbacena/MG: 17 (dezes-
sete) lotes . valor mínimo de venda r$ 24 .000,00 . Entrega de propostas 
até às 09h00 do dia 18/10/2021. 
 - 074/2021 – C .H . Caieiras, vespasiano/MG: 2(dois) lotes . valor 
mínimo de venda r$ 62 .000,00 . Entrega de propostas até às 10h00 do 
dia 18/10/2021. 
 - 075/2021 – C .H . Desembargador Lauro Fontoura, Campo Florido/
MG: 2(dois) lotes . valor mínimo de venda r$ 45 .000,00 . Entrega de 
propostas até às 11h00 do dia 18/10/2021. 
 - 076/2021 – C .H . Pe . Levy de vasconcellos Barros, rio Piracicaba/
MG: 1 (um) lote . valor mínimo de venda r$ 40 .000,00 . Entrega de 
propostas até às 12h00 do dia 18/10/2021. 
 - 077/2021 – C .H . Campo Alegre, Belo Horizonte/MG: 1(um) lote . 
valor mínimo de venda r$ 105 .000,00 . Entrega de propostas até às 
13h00 do dia 18/10/2021. 
 - 078/2021 – C.H. Matinha, Patrocínio/MG: 4 (quatro) lotes. Valor 
mínimo de venda r$ 30 .000,00 . Entrega de propostas até às 14h00 do 
dia 18/10/2021. 
 - 079/2021 – C .H . Novo Centro, Santa Luzia/MG: diversos lotes . valor 
mínimo de venda r$ 93 .912,25 . Entrega de propostas até às 15h00 do 
dia 18/10/2021. 
 Editais disponíveis no site www .cohab .mg .gov .br ou www .compras .
mg.gov.br. Informações: cpl@cohab .mg .gov .br  

 7 cm -30 1525148 - 1   

 SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
   * rETIFICAÇÃo DA PuBLICAÇÃo Do Iv TErMo 

ADITIVO AO CONTRATO Nº 1900010831  
 Processo de Compras nº 1191001 000001/2018 – Contrato Portal de 
Compras nº 009283451, (Processo SEI nº: 1190.01.0005479/2018-29). 
oNDE SE LÊ:“Partes: SEF/MG e oI S/A, em recuperação Judi-
cial .”, LEIA-SE:“Partes: SEF/MG e CoNSÓrCIo SECrETArIA 
DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – PE 53/2018 
– STFC .” . 

 Blenda rosa Pereira Couto, Superintendente de Planejamento, 
Gestão e Finanças-SPGF/SEF - 30/08/2021. 

  
 ExTrATo Do ProToCoLo DE INTENÇÕES 

SIMPLIFICADo Nº 222 
 Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa FáBrICA DE 
PAPEL E PAPELÃo NoSSA SENHorA DA PENHA S .A ., oBJETo: 
viabilizar a implantação, pela PENHA, de estabelecimento industrial 
localizado em Minas Gerais, destinado à industrialização e comercia-
lização das mercadorias relacionadas no protocolo de intenções . Assi-
natura: 30.08.2021. Signatários: Gustavo de Oliveira Barbosa (SEF), 
Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga Santos (INDI) 
Marco Antonio Tumbiolo e Carlos Edson Shiguematsu (PENHA) .  

 5 cm -30 1525564 - 1   

 LotEriA Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - LEmG

    ExTrATo 1º TErMo ADITIvo CoNTrATo 
N° 9261053/2020 DE SErvIÇo  

 fi rmado entre LEMG e fornecedor 40.432.544/0001-47- CLARO S.A., 
Processo nº 2041001 002/2020, registro de preços não realizado SIrP . 
objeto: Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego dados e 
acesso Internet . Prorroga de 03/09/2021 a 02/09/2022 e reajusta pelo 
IST . valor termo: r$ 396,24 . Dotação orçamentária 2041 04 122 705 
2500 0001 339040 04 0 60 1. Assinatura: 26/08/2021. Signatários: pela 
contratada Emerson Stefanelli Santos; Andre Luiz Damascena pela 
contratante ronan Edgard dos Santos Moreira . 

  EXTRATO CONTRATO Nº 9290282/2021 DE SERVIÇO  
 fi rmado entre LEMG e fornecedor 02.491.558/0001-42 - UNIDAS VEI-
CuLoS ESPECIAIS S .A ., Processo de compra nº 2041001 006/2021, 
registro de preços realizado no SIrP . objeto: Locação de veículos 
automotores novos para transporte de pessoas e pequenas cargas, sem 
condutor, sem fornecimento de combustível, com quilometragem livre, 
com seguro total sem franquia, com manutenção preventiva e corre-
tiva, nas condições previstas no Termo de referência, anexo do Edital 
de Pregão Eletrônico para registro de Preços n° 37/2021 . - Processo 
SEI 2040.01.0000137/2021-80. Valor total: R$ 130.028,76. Vigência: 
36 meses, de 31/08/2021 a 30/08/2024. Dotação Orçamentária 2041 
04 122 705 2500 0001 339039 17 0 60 1. Assinatura: 25/08/2021. Sig-
natários: pela contratada Paulo Emílio Pimentel Uzêda; Valkiria Naka-
mashi, pela contratante ronan Edgard dos Santos Moreira .  

 5 cm -30 1525515 - 1   

 SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

   ExTrATo DE DECISÃo SuBSECrETArIA 
DE TrANSPorTES E MoBILIDADE 

 Processo SEI: 1300.01.0001579/2019-78 Interessados: Viação Ser-
taneja LTDA . / viação Bassamar LTDA . Contrato: SEToP/STI Nº 
35/2013 Assunto: Defere pedido de transferência da delegação da linha 
3097 – Santa rita de Jacutinga / Juiz de Fora delegada à viação Serta-
neja LTDA . para a viação Bassamar LTDA ., observados os termos da 
legislação vigente . 

 Gabriel ribeiro Fajardo 
 Subsecretário de Transportes e Mobilidade  

 3 cm -30 1525329 - 1  

   CoNSELHo DE TrANSPorTE CoLETIvo 
INTErMuNICIPAL E METroPoLITANo - CT . 

 ProCESSoS NA SECrETArIA Do CT 
 Com vista aos interessados, para manifestação por escrito e fundamen-
tada, sobre o assunto constantes dos presentes Avisos, protocolizando o 
documento na Cidade Administrativa - Edifício Gerais - rodovia Papa 
João Paulo II, nº 4143 - 1º andar - Bairro Serra verde, Belo Horizonte/
MG, no posto uAI - Praça 7 - Centro - Belo Horizonte/MG ou via SEI, 
no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do primeiro dia útil, após 
a publicação . 
  

 AVISO CT Nº 048/2021 
 PROCESSO SEI: 1300.01.0003993/2021-78 

 Interessado: viação Santos Ltda . Assunto: “opinar sobre aprovação do 
Termo de Anuência para transferência de Delegação de linha 3714 – 
Bicas/Juiz de Fora para a viação Bassamar Ltda . 

  
 AvISo CT Nº 049/2021 

 ProCESSo SEI: 1300 .01 .0001295/2021-77 
 Interessado: Linha verde – rIT5 . Assunto: opinar sobre alteração de 
composição societária do Consorcio Linha verde – saída da viação 
Buião Ltda . 
  

 AvISo CT Nº 050/2021 
 ProCESSo SEI: 1300 .01 .0000473/2020-61 

 Interessado: Tenda Transportes Ltda . Assunto: “opinar sobre aprova-
ção do Termo de Anuência para transferência de contratos de concessão 
linha 33619 – Dores do Turvo/ ubá, Linha 3670 – ubá/Guidoval, Linha 
3851 – Ubá/Barbacena, Via Alto Rio Doce e Linha 3034 – Ubá/Presi-
dente Bernardes, para empresa unida Mansur e Filhos Ltda .  

 7 cm -30 1525587 - 1  

   AvISo DE ProrroGAÇÃo DA 
CoNSuLTA PÚBLICA Nº 05/2021 

 o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e Mobilidade – SEINFrA comunica que pror-
rogará a Consulta Pública nº 05/2021, pelo prazo de 15 (quinze) dias 
a partir do dia 31/08/2021 até o dia 14/09/2021. A referida Consulta 
Pública visa colher sugestões e contribuições para o ProGrAMA DE 
CoNCESSÕES roDovIárIAS - LoTE ouro PrETo . o Programa 
de Concessões rodoviárias do Governo de Minas Gerais, estruturado 
em 07 (sete) lotes, prevê a modelagem de aproximadamente 3 .000 km 
de malha rodoviária, que viabilizará investimentos privados na malha 
viária estadual, com impacto positivo na qualidade das vias, trafegabi-
lidade e segurança dos usuários, com potencial de atrair investimentos 
privados na ordem de r$ 11 bilhões para a ampliação de capacidade e 
recuperação das rodovias, benefi ciando diretamente mais de 5 milhões 
de pessoas . o contrato do Lote ouro Preto, cuja modelagem é realizada 
pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), com apoio 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), possui valor esti-
mado de R$ 1.548.896.510,29 e prazo de concessão de 30 anos. 
 As informações sobre o projeto de concessão, bem como o formulário 
de modelo de questionamentos e o regulamento com a forma de partici-
pação na Consulta estão disponíveis no site da SEINFrA (http://www .
infraestrutura .mg .gov .br) e no site da unidade de PPP do Estado de 
Minas Gerais (http://www .parcerias .mg .gov .br) desde o dia 31/07/2021 . 
As contribuições podem ser encaminhadas no período entre 31/07/2021 
e 14/09/2021 .  

 Fernando S . Marcato  
 Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  

 6 cm -30 1525347 - 1   

 DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
    ErrATA 

 EDITAL Nº 082/2021 - PROCESSO SEI 
Nº: 2300 .01 .0141445/2021-05 .  

 O Diretor Geral do Departamento de Edifi cações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, torna público que, na 
NoTA DE PuBLICAÇÃo – JuLGAMENTo DE HABILITAÇÃo, 
publicado no Diário Ofi cial do Estado do dia 28/08/2021 pág.40 – onde 
se lê: “SINTrAN Sinalização de trânsito Industrial Ltda .”, leia-se: 
“SITrAN Sinalização de trânsito Industrial Ltda .” 
  

  JuLGAMENTo DE HABILITAÇÃo 
 Edital nº: 084/2021. Processo SEI nº: 2300.01.0157025/2021-34. A 
Comissão Permanente de Licitação do Departamento de Edifi cações e 
Estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais – DEr/MG, torna 
público que foram habilitadas as licitantes: HorIZoNTE CoNSTru-
TorA LTDA ., CoNSTruTorA CENTro LESTE ENGENHArIA 
LTDA . e BTEC CoNSTruÇÕES LTDA ., na licitação objeto do edital 
em epígrafe. A partir desta publicação fi ca aberto prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para interposição de recurso e a documentação estará à dispo-
sição dos interessados no Núcleo de Licitações para análise nos horá-
rios de 09:00h às 11:00h e de 14:00h às 16:00h . 
  

  ExTrATo DE CoNvÊNIo 
  Convênio DEr-30 .026/21, celebrado entre o DEr-MG e a HEMoMI-
NAS . objeto: cooperação técnica interinstitucional para operacionali-
zar a cessão da servidora FABIANA CrISTINA BruMEr DA SILvA, 
MASP 1.352.511-8, cargo de carreira GTOP, lotada no DER-MG, para 
prestação de serviços na HEMoMINAS, com ônus para o CESSIo-
NárIo . Convalida procedimentos praticados entre 03/07/2021 até a 
presente publicação. Assinatura: 30/08/2021. Vigência: até 31/12/2021. 
Processo SEI 2320.01.0008112/2021-08. 
  

  CoMuNICADo DE EDITAL DE NoTIFICAÇÃo DE 
AuTuAÇÃo E PENALIDADE DE MuLTA – 113200 - DEr/MG . 

 O Diretor Geral do Departamento de Edifi cações 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, notifi ca-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 Identifi cação de Condutor Infrator (para as Notifi cações de 
Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JArI/
DER-MG, para as Notifi cações de Penalidade. O Edital das Notifi ca-
ções de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www .der .
mg.gov.br. Editais números: 113200202108281, 113200202108282, 
113200202108291, 113200202108292, 113200202108301, 
113200202108302.  
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 SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA

   ExTrATo DE TErMo DE CoMProMISSo Nº 34154607/2021 . 
 PArTES: EMG/SEJuSP E EME ENGENHArIA AMBIENTAL 
LTDA .  CLáuSuLA PrIMEIrA – Do oBJETo: Constitui objeto 
deste termo o estabelecimento de condições e prazos para regulamen-
tar as obrigações a serem observadas pela compromissária, no que diz 
respeito à provável necessidade de adequação por parte dessa compro-
missária dos Planos de Gerenciamento de resíduos já entregues, atre-
lados aos contratos de nº 9262646/2020 e 9262648/2020 destinados as 
unidades Prisionais e Socioeducativas, em virtude de solicitação de 
órgão municipal competente, dada norma específi ca de cada municí-
pio, objetivando a aprovação de tais Planos pelos órgãos municipais 
competentes, no qual foi objeto dos contratos fi rmado entre às par-
tes . CLáuSuLA SEGuNDA – DA GrATuIDADE:  Este Termo de 
Compromisso é gratuito, sendo uma mera liberalidade das partes, não 
havendo nenhuma responsabilidade ou ônus fi nanceiro para a Admi-
nistração Pública . CLáuSuLA QuArTA: DoS PrAZoS: Dada a 
pluralidade de Prefeituras e órgãos municipais os quais os Planos de 
Gerenciamento de resíduos serão submetidos à análise, os quais pode-
rão ocorrer solicitações possíveis adequações, a compromissária com-
promete-se a realizá-las em prazo razoável e habitualmente utilizado 
para a realização desse tipo de trabalho . A autoridade celebrante tem 
legitimidade para solicitar a adequação de Plano de Gerenciamento de 
resíduos, de determinado município, após a solicitação de adequação 
por parte do órgão municipal competente, de acordo com a sua con-
veniência . o início da prestação dos serviços dar-se-á mediante a pri-
meira Prefeitura que responder a autoridade celebrante, no qual essa, 
encaminhará para a compromissária, todas as informações fornecidas 
pela Prefeitura, a fi m de que seja promovida às adequações solicitadas. 
O prazo para o fi m da prestação em tela, será quando todos os Planos 
estiverem com a situação de aprovados pela (s) Prefeitura (s) e órgãos 
competentes. Por fi m, destacamos que esta compromissária empenhar-
se-á para que a efetiva adequação seja realizada observando os padrões 
de efi ciência e celeridade. SIGNATÁRIOS: Leandro Henrique Batista 
Almeida, Carlos vinicius de Souza Figueiredo e ronaldo Luiz rezende 
Malard. Assinatura em: 26/08/2021.  

 8 cm -30 1525567 - 1  

    ExTrATo DE CoNTrATo Nº 9290320 /2021 
 PArTES: EMG/SEJuSP e a CoMPANHIA DE TECNoLoGIA DA 
INForMAÇÃo Do ESTADo DE MINAS GErAIS – ProDEMGE . 
ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços de informática . oBJETo: 
Constituem objeto do presente instrumento os serviços de informática, 
conforme descrição e especifi cações abaixo: Hospedagem de Sistemas 
em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma .vIGÊNCIA: Este contrato 
vigorará por 12 (doze) meses a contar de sua publicação, podendo ser 
prorrogado por sucessivos períodos, sempre mediante a assinatura de 
Termo Aditivo, observado o limite máximo de 60 meses previsto no 
artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, não sendo admitida a forma 
tácita . vALor: ACoNTrATANTE pagará àCoNTrATADA, pela 
execução dos serviços objeto do presente instrumento, o importe total 
der$ 1 .655 .359,42 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, tre-
zentos e cinquenta e nove reais e quarenta e dois centavos) .DoTAÇÃo 
ORÇAMENTÁRIA: nº 1451.06.181.139.4412.0001.339040.03.1.10.1.
SIGNATárIoS:Ana Luisa Silva Falcão, Ladimir Lourenço dos Santos 
Freitas e Roberto Tostes Reis. Assinatura em: 30/08/2021.  
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   ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 9261247 .02 .21 . 
 PArTES: EMG/SEJuSP E CoMPANHIA DE TECNoLoGIA DA 
INForMAÇÃo Do ESTADo DE MINAS GErAIS (ProDEMGE) . 
ESPECIE: segundo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 
de informática, n.º inf-4138.00. OBJETO: Prorrogar a vigência do Con-
trato original por 12 (doze) meses, a partir de 04 .09 .2021 e término em 
03 .09 .2022 Manter o preço dos serviços continuados, de acordo com 
os preços vigentes do Anexo I – Condições Comerciais do Caderno de 
Serviços Prodemge, conforme o subitem 4 .10 .1 da Cláusula 4ª – Do 
valor, do Pagamento e do reajuste do contrato original . Acrescer ao 
contrato original o valor de r$ 343 .224,00 (trezentos e quarenta e três 
mil, duzentos e vinte e quatro reais) que corresponde a 4,09 % (qua-
tro inteiros e nove centésimos por cento) em virtude da readequação 
da volumetria do serviço de Conexão de Alta Disponibilidade a Inter-
net . Alterar a cláusula 1ª dos serviços de Integração à rede Governo, 
Gerenciamento de Nível de Serviços da rede IP Multisserviços, Acesso 
ao Ambiente Mainframe e Conexão de Alta Disponibilidade à Inter-
net conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços 
nº 036/2020 de 17/11/2020 .Alterar a cláusula 3ª do serviço de Acesso 
ao Ambiente Mainframe, conforme estabelecido na Intervenção Direta 
Caderno de Serviços nº 017/2020 de 08/07/2020. VALOR: O valor esti-
mado para este Termo Aditivo é R$ 8.729.484,00. DOTAÇÃO ORÇA-
MENTárIA: 1451 .06 .421 .144 .4417 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 1451 .06
.181.139.4412.0001.339040.03.1.10.1 1451.12.243.143.4421.0001.3
39040 .03 .0 .10 .1 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 1451
 .06 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 1451 .10 .421 .145 .4429 .000
1 .339040 .03 .0 .10 .1 . SIGNATárIoS: Ladimir Lourenco Dos Santos 
Freitas, roberto Tostes reis e Ana Luisa Silva Falcão . Assinatura em: 
30/08/2021.  

 7 cm -30 1525393 - 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 3202108302327280140.

Pichau
Destacar

Pichau
Destacar


