
 16 – sexta-feira, 28 de agosto de 2020 diário do exeCutivo Minas gerais - Caderno 1
Parágrafo único . os Colegiados aprovados no caput deste artigo estão 
em consonância com o art . 57 do Estatuto da uEMG, e com os arts . 2º e 
3º da resolução CoEPE/uEMG Nº 273, de 21 de julho de 2020 .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 24 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão

27 1392028 - 1

ATo N .º 1917/2020 rEGISTrA, nos termos do artigo 20, caput e 
inciso II da Lei Delegada nº 175 de 26 de janeiro de 2007, a opção 
pela remuneração de seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de 
50% (cinquenta por cento) do valor atribuído ao vencimento do cargo 
em comissão DAI 25 uM1100004 que ocupa, da servidora HELoISA 
NAZArE DoS SANToS, MASP nº 850374-0, da Escola de Design, 
a contar de 22/08/2020 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

27 1392374 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 468, 
DE 27 DE AGoSTo DE 2020

Altera o calendário do Processo Eleitoral do Edital de Eleição Suple-
mentar para escolha de membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão A Presidenta do Conselho universitário da universidade do 
Estado de Minas Gerais – CoNuN, no exercício de suas atribuições 
estatutárias e regimentais,
resolve:
Art . 1º . o Anexo Único, Item 8 do Calendário, da rESoLuÇÃo 
CoNuN/uEMG Nº 464, DE 14 DE AGoSTo DE 2020, que aprova o 
Edital de Eleição Suplementar para escolha de membros do Conselho 
de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade do Estado de Minas 
Gerais – uEMG, passa a vigorar com a seguinte redação:
“8 .1 .11 , 31-08, votação das 8h às 17h, apuração do resultado pela 
Comissão Eleitoral após o encerramento da votação .”
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 27 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

27 1392373 - 1

ATo N .º 1912/2020 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉrIAS-PrÊ-
MIo, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, a servidora ALCIoNE 
MArIA rAMoS ESQuArCIo, Masp n .º 0365551-1, Técnico uni-
versitário, Nível vI, Grau B, da Faculdade de Educação, referente ao 5° 
quinquênio de exercício, a partir de 10/07/2020, que poderão ser usu-
fruídos, a critério da Administração, a partir de 01/01/2022, nos termos 
da Lei Complementar Federal nº 173/2020 e considerando o teor dos 
Pareceres Jurídicos de nos 16 .247, de 22 de julho de 2020, e 16 .244, de 
14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

27 1391948 - 1

PorTArIA/uEMG Nº 079, DE 26 DE AGoSTo DE 2020
Dispõe sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios 
digitais e sua comprovação no âmbito da universidade do Estado de 
Minas Gerais, enquanto durar a situação de pandemia do novo Coro-
navírus - Covid-19 .
A reitora da universidade do Estado de Minas, no uso da atribuição 
que lhe confere o art . 30, inciso Ix, do Decreto nº 46 .352, de 25 de 
novembro de 2013, e considerando o art . 9º, incisos II e vII, da Lei nº 
9 .394, de 20 de dezembro de 1996, as disposições expressas no art . 3º, 
incisos I e II, e § 1º, da Lei nº 14040, de 18 de agosto de 2020, a resolu-
ção CEE Nº 474, de 14 de julho de 2020, a resolução CoNuN/uEMG 
nº 374, de 28 de outubro de 2017, e a resolução CoEPE/uEMG Nº 
272/2020,
rESoLvE:
Art . 1º o Planejamento das atividades acadêmicas e os planos de ensino 
referentes aos componentes curriculares desenvolvidos por meio do 
ensino remoto, aprovados pelo Colegiado de Curso, devem ser apen-
sados ao Projeto Pedagógico de Curso para fins de comprovação legal, 
pedagógica e institucional, observadas as orientações do art . 5º do 
regimento Geral da uEMG .
Art . 2º os planos de ensino deverão ser preenchidos no sistema aca-
dêmico WebGiz, nos termos do § 1º do art . 5º do regimento Geral da 
uEMG, incluindo as metodologias de ensino que utilizem mediação de 
tecnologias digitais de informação e comunicação e atividades de ava-
liação adequadas ao ambiente virtual de aprendizagem .
Parágrafo Único . os planos de ensino devem apresentar as cargas horá-
rias desenvolvidas por meio de atividades remotas síncronas e assíncro-
nas de cada componente curricular, conforme o disposto no inciso III do 
art . 1º da resolução CoEPE/uEMG Nº 272, de 02 de julho de 2020 .
Art .3º Em caráter excepcional, a obrigatoriedade de observância do 

mínimo de dias de efetivo trabalho acadêmico, previsto no caput e no 
§ 3º do art . 47 da Lei nº 9 .394, de 20 de dezembro de 1996 está dispen-
sada, nos termos do art . 3º, incisos I e II, e § 1º, da Lei N . 14 .040, de 18 
de agosto de 2020, desde que:
I - seja mantida a carga horária prevista na matriz curricular para cada 
curso; e
II - não haja prejuízo aos conteúdos essenciais para o exercício da 
profissão.
Parágrafo Único - As atividades pedagógicas desenvolvidas na modali-
dade remota vinculadas aos conteúdos curriculares de cada curso pode-
rão ser utilizadas para fins de integralização da respectiva carga horária 
exigida .
Art .4º A equivalência, em créditos, de cada componente curricular ofe-
recido na modalidade remota deverá observar a respectiva carga horária 
estabelecida no Projeto Pedagógico de Curso .
Art .5º As atividades complementares realizadas para o enriquecimento 
do currículo poderão ser contabilizadas, em créditos, nos termos do 
art .7º do regimento da universidade .
Art . 6 º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 26 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

27 1392372 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Convênio nº 
1491000510/2019/SEGov/PADEM . Partes EMG/SEGov e o Muni-
cípio de Ibirité . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de vigência por 
mais 400 dias passando seu vencimento para 10/10/2021 . Assinatura: 
03/08/2020 .

2 cm -27 1391951 - 1

DEFENSoriA PúBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE CoNTrATo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e ELZIrA GoNÇALvES MArQuES DoS SANToS . oBJETo: Con-
trato nº 9261177/2020 de locação de 01 (uma) loja (térreo) do imóvel 
situado na rua Benedito Quintino, nº 244, Loja 04, esquina com a rua 
Melo viana, nº 223, Bairro Centro, Jaboticatubas/MG, CEP: 35 .830-
000, para funcionamento da DPMG na comarca . vigência: 60 (ses-
senta) meses, a partir da publicação do extrato do contrato no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais. VALOR MENSAL: R$ 2.800,00 
(dois mil e oitocentos reais) . vALor ToTAL: r$ 168 .000,00 (cento 
e sessenta e oito mil reais) . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 1441 .0
3 .092 .726 .4150 .0001 .339036 .11 .0 .10 .1, conforme Lei orçamentária: 
nº 23 .579/2020 e suas alterações . SIGNATárIoS: Gério Patrocínio 
Soares e Elzira Gonçalves Marques dos Santos . Belo Horizonte, 27 de 
agosto de 2020 .

4 cm -27 1392036 - 1

ExTrATo DE TErMo DE rESCISÃo
Partes: DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS GErAIS 
e ISLEI FErrELE DE MorAIS e DIrLENE NAvES BArBoSA 
DE MorAIS . Espécie: Termo de rescisão amigável ao Contrato nº 
9054565/2016 de locação de imóvel na comarca de Boa Esperança/
MG . oBJETo: Encerra-se a vigência do Contrato nº 9054565/2016, a 
partir de 21/08/2020, comprometendo a LoCATárIA a quitar a loca-
ção referente aos dias ocupados no mês de agosto . SIGNATárIoS: 
Gério Patrocínio Soares e Islei Ferrele de Morais e Dirlene Naves Bar-
bosa de Morais . Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .

3 cm -27 1392032 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo
Ratifico o Ato de Inexigibilidade de Licitação, no uso da competência 
delegada pelo Decreto Estadual nº . 43 .817 de 15 de junho de 2004, 
Ato de Inexigibilidade de Licitação nº 1441003 000099/2020, datado 
de 27/08/2020, com fulcro no artigo 25, inciso II, e §1º, c/c com o artigo 
13, inciso vI ambos da Lei nº 8 .666/93, objetivando a contratação do 
Fórum Nacional de Comunicação e Justiça - FNCJ . valor global: r$ 
360,00 (trezentos e sessenta reais) . 

Gério Patrocínio Soares . 
Belo Horizonte, 27 de agosto de 2020 .

3 cm -27 1391987 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo uNIDADE ExECuTorA 1250070

CATEGorIA II – ForNECIMENTo DE BENS

Mês/ano CNPJ rAZÃo SoCIAL DATA DA 
ExIBILIDADE/CPArM JuSTIFICATIvA vALor LIQuIDo

01/2019 13 .086 .363/0001-33 ArPEr INForMATICA LTDA - EPP 11/01/2019 Instrução Normativa nº 2, de 06Dez16, da Secretaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre a observância da 
ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, em seus art . 
5º que diz:
A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justifica-
tiva da autoridade competente .
§ 1º - Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que demonstrado 
o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

r$12 .588,94

02/2019 60 .525 .714/0001-45 ALPHA ELETroNICoS Do BrASIL LTDA-EPP 15/02/2019 r$15 .444,00

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
SILvIo LuIS TEIxEIrA MENDES Ten Cel PM                                                                                          SIDNEI FrANCISCo rESENDE, 2 Ten PM 

ordenador de Despesas do CSA-TIC                                                                                                                  responsável Técnico do CSA-TIC
20 cm -27 1391953 - 1

JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENTo uNIDADE ExECuTorA 1250070
CATEGorIA II – ForNECIMENTo DE BENS

Mês/ano CNPJ rAZÃo SoCIAL DATA DA 
ExIBILIDADE/CPArM JuSTIFICATIvA vALor 

LIQuIDo
01/2019 13 .086 .363/0001-33 ArPEr INForMATICA LTDA - EPP 11/01/2019 Instrução Normativa nº 2, de 06Dez16, da Secretaria do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que dispõe sobre a observância da ordem cronoló-

gica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, em seus art . 5º que diz:
A quebra da ordem cronológica de pagamentos somente ocorrerá quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autori-
dade competente .
§ 1º - Consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações:
II - pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte e demais beneficiários do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015, desde que demonstrado o risco de 
descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato;

r$12 .588,94

02/2019 60 .525 .714/0001-45 ALPHA ELETroNICoS Do BrASIL LTDA-EPP 15/02/2019 r$15 .444,00

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
SILvIo LuIS TEIxEIrA MENDES Ten Cel PM                                                                                         SIDNEI FrANCISCo rESENDE, 2 Ten PM

ordenador de Despesas do CSA-TIC                                                                                                                 responsável Técnico do CSA-TIC

16 cm -27 1392205 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo DE INExIGIBILIDADE
PMMG-CSC/SAuDE-DS x oLYMPuS oPTICAL Do BrA-
SIL LTDA . CNPJ nº: 04 .937 .243/0001-01 . ProcessoSEI nº 
1250 .01 .0004905/2020-17 . Processo Compra nº 1255302000172/2020 . 
Inexigibilidade de Licitação . objeto: aquisiçãode equipamentos médi-
co-hospitalares vIDEoBroNCoSCÓPIoS, necessários para recompo-
sição dos 02 (dois) sistemasde videoendoscopiada marca olympus,com 
processadoras de imagem modeloCv-170 do Hospital da Polícia Mili-
tar do Estado de MG . vigência: 12(doze)meses, a partir da publicação 
do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de MG. Garantia: 
mínima de 12 (doze) mesesdos equipamentos descritos no lote único, 
a contar do recebimento definitivo. Valor total: R$132.000,00(cento e 
trinta e dois mil reais) Dotação orçamentária: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0
001 .4490 .52 .09 .0 .49 .2 - Fonte0 .49 .2 .

3 cm -27 1392338 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – EM4rPM . Pregão Eletrônico 23/2020, Processo SEI nº 
1250 .01 .0006078/2020-65 . Processo de Compra nº 39/2020, unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Contratação de serviço de instalação de 
125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados de forro PvC, 8mm, cor 
branca, com o fornecimento dos materiais necessários para a instalação, 
inclusive o PvC, na sede da 75ª Cia PM - Carangola/MG, conforme 
Edital . Propostas: Envio ao Portal de Compras/MG de 08:00 horas de 
31/08/2020 até 08:30 horas de 15/09/2020 . Pregão no site www .com-
pras .mg .gov .br . 

Juiz de Fora, 27 de Agosto de 2020, 
Alessandro Heleno Bernardo, Ten Cel PM, ordenador 

de Despesas da 4ª rPM – PMMG .
3 cm -27 1391958 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
o CAA-1 realizará Pregão Eletrônico nº 04/2020 - CAA 1, processo nº 
1250165/39/2020, destinado à aquisição de materiais de higiene, lim-
peza e descartáveis para UEOP’s da 1ª RPM, conforme especificações, 
qualidade e quantidade previstas no edital . A sessão pública de lances 
ocorrerá no dia 10/09/2020 a partir de 09h (nove horas) . Edital estará 
disponível no site: www .portalcompras .mg .gov .br .

2 cm -27 1391959 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
o CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico 02/2020, processo 
1250165/35/2020 (Portal de Compras MG) destinado à aquisição de 
suprimentos de informática para atender demanda das unidades da 1ª 
rPM . A empresa MTv .NET INForMáTICA E ELETrÔNICA, CNPJ 
08 .164 .723/0001-38, sagrou -se vencedora com proposta comercial no 
valor de r$ 88 .330,00 (oitenta e oito mil trezentos e trinta reais), para 
os lotes 1 e 4, celebrou-se o contrato de nº 9261322/2020 .

2 cm -27 1391994 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo
PMMG – CTS - 1º Termo Aditivo ao contrato nº 9 .255 .995/2020 - cele-
brado entre a PMMG e a empresa rAFTECo CoMÉrCIo DE MATE-
rIAL DE INForMáTICA, CNPJ 07 .214 .878/0001-79 . objeto: Pror-
rogação do prazo de entrega que deverá ocorrer até dia 01 de outubro 
de 2020 . Sem alterações nas demais cláusulas .

2 cm -27 1392004 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
o CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico 02/2020, processo 
1250165/35/2020 (Portal de Compras MG) destinado à aquisição de 
suprimentos de informática para atender demanda das unidades da 1ª 
rPM . A empresa MAQNETE CoMÉrCIo E SErvIÇoS EIrELLI-
EPP, CNPJ 18 .152 .404/0001-66, sagrou-se vencedora para os lotes 2 e 
3, com proposta comercial no valor de 45 .619,84 (quarenta e cinco mil 
seiscentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), celebrou-se o 
contrato de nº 9261324/2020 .

2 cm -27 1391996 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
o CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico 02/2020, processo 
1250165/35/2020 (Portal de Compras MG) destinado à aquisição de 
suprimentos de informática para atender demanda das unidades da 1ª 
rPM . A empresa xL INForMáTICA E PAPELArIA LTDA, CNPJ 
16 .886 .351/0001-81, sagrou-se vencedora para o lote 5, com proposta 
comercial no valor de r$ r$ 6 .890,00 (seis mil oitocentos e noventa 
reais), celebrou-se o contrato de nº 9261325 .

2 cm -27 1391997 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
CMB/DAL-PMMG – Planejamento 238/2020 . uE: 1250084 . PE para 
rP 18/2020 . objeto: AQuISIÇÃo DE CoNES, CAvALETES E SINA-
LIZADorES ÇuMINoSoS PArA ENCAIxE EM CoNES . Início do 
encaminhamento das propostas: dia 31/08/2020 às 10:00h . Abertura 
das propostas e sessão de pregão: 11/09/2020 às 09:00h . Maiores infor-
mações: telefone (31) 2123-1039, em horário comercial . Edital estará 
disponível no site:www .compras .mg .gov .br

2 cm -27 1391986 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – 5ª rPM: Pregão Eletrônico 1259967 000064/2020; objeto: 
Contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços continuados 
de limpeza, conservação e higienização de bens móveis e imóveis per-
tencentes às unidades da 5ª região da Polícia Militar Data 09/09/2020 . 
Edital disponível: compras .mg .gov .br e https://www .policiamilitar .gov .
br/portal-pm/licitacao .action

2 cm -27 1392120 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG - 11ª rPM x STAr TEC CoMErCIo E SErvIÇoS ELE-
TrÔNICoS LTDA - Pregão Eletrônico 1257654 30/2020 – Contrato 
9261358 - objeto: Execução de sistema de prevenção de incêndio e 
serviços de serralheria no NAIS/11ª rPM em Montes Claros/MG, com 
fornecimento de materiais . vigência: a partir da data da publicação de 
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais até 31/12/2020. 
valor: r$ 26 .600,00 .

2 cm -27 1392167 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – 18ª rPM - Pregão Eletrônico 003/2020 . objeto: Contratação 
de empresa para a prestação de serviços continuados de conservação, 
higienização, limpeza e manutenção predial a serem executados nas 
dependências da Seção de Assistência à Saúde – SAS do 64° Batalhão 
da Polícia Militar, sediado na cidade de Alfenas/MG . Propostas: envio 
ao Portal de Compras/MG, entre 08:30 hs de 31/08/2020 até as 08:30 
hs de 15/09/2020, observando o horário oficial de Brasília. Processo 
de compra 1259973 12-2020 . Íntegra do Edital no site www .compras .
mg .gov .br .

3 cm -27 1391981 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CSA-TIC - Contrato nº 9 .261 .318/2020 – Processo de Com-
pra nº 61/2020, rP 54/2020, celebrado com a empresa repremig 
representação e Comercio de Minas Gerais Ltda; objeto: aquisição 
de 02 unidades de Impressora multifuncional, valor total r$ 4 .700,00 . 
vigência a partir de 27/08/2020 .

2 cm -27 1391955 - 1

ExTrATo DE HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
o ordenador de Despesa da 9ª rPM torna público a Homologação do 
Pregão 11/2020 em 27/08/2020, com a Empresa vencedora: AGMr 
Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ: 11 .770 .656/0001-00 . objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
reprografia para atender as necessidades do CTPM-Araguari/MG, con-
forme especificações, quantidades e condições definidas no Termo de 
referência anexo I do Edital processo de compra 1259760 28/2020 . 
valor: r$12 .624,96 .

2 cm -27 1392210 - 1

SoLuÇÃo DE rECurSo
PMMG/CoMAvE – Processo 1071053 000001/2020, Pregão eletrô-
nico 05/2020 . Autoridade Competente: TEN CEL JuLIANo MESSIAS 
DA SILvA . Acolhido o recurso do licitante JETFLY rEvENDEDorA 
DE CoMBuSTÍvEIS LTDA, CNPJ 14 .607 .609/0001-38 . Decide por 
acatar o parecer do pregoeiro, inabilitar o licitante PETroBrAS DIS-
TrIBuIDorA S .A ., CNPJ 34 .274 .233/0001-02 e nos termos do item 
7 .3 .9 .2 do Edital, retornar o lote para apuração de proposta que atenda o 
edital e posterior habilitação . A seção será reaberta às 09h30min do dia 
03/09/2020 . Parecer disponível em www .compras .mg .gov .br .

3 cm -27 1392265 - 1

TErMo ADITIvo DE CoNvÊNIo
PMMG/DF – 2º TErMo DE ADITIvo Ao CoNvÊNIo Nº 007/2017 . 
PArTES: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Município de Ita-
bira/MG . oBJETo Prorrogação da vigência e alteração do Plano de 
Trabalho . vIGÊNCIA: até 30/06/2021 . ASSINATurA: 27/08/2020 .

1 cm -27 1392287 - 1

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE TErMo 
DE CESSÃo DE uSo - CPrv

PMMG – CPrv x Banco do Brasil S/A . Permissão precária e não one-
rosa de uso de imóvel 01/2020: objeto: Permissão de uso privativo de 
área do Quartel para funcionamento de terminal de auto atendimento, 
24 horas, para exploração de atividade econômica ligada a serviços 
financeiros. Vigência: 26/08/20 a 26/08/21.

2 cm -27 1392329 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – CoMAvE x TAM AvIAÇÃo ExECuTIvA E TáxIAÉ-
rEo S/A . . Contrato 9261316 . objeto: Serviço de manutenção de aero-
nave operada pelo PMMG/GMG .valor Total: r$ r$ 1 .575 .000,00 ( 
uM MILHÃo, QuINHENToS E SETENTA E CINCo MIL rEAIS . 
vigência: 12 meses ATÉ 27/08/2021 .

2 cm -27 1392347 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm
DECISÃo EM ProCESSo ADMINISTrATIvo 

PuNITIvo - PAP – 16-2020/IPSM
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde/IPSM (nos ter-
mos do art . 18, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/2011, c/c o art . 
1º, inciso II, alínea “f” da Portaria nº 792/2019- DG/IPSM), tendo em 
vista o descumprimento do contrato de credenciamento 83/2015, apu-
rado em Processo Administrativo Punitivo – PAP n . 16/2020, aplica 
à CoNTrATADA CLÍNICA DErMA WAY CLÍNICA DE DErMA-
ToLoGIA LTDA a sanção de ADvErTÊNCIA, com base no art . 87, 
inciso I e II, da Lei Nacional nº . 8 .666/93 c/c, artigo 38, do Decreto 
nº 45 .902/2012, e cláusulas segunda, quinta, caput e §2º, e cláusula 
décima segunda, incisos I, III, v e vII, do contrato nº 83/2015 . Data: 
26/08/2020 .
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