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Entretanto, para que o estabelecimento possa ser, por este Egrégio Con-
selho, autorizado a funcionar, e esteja em condição de, efetivamente, 
dar início às atividades, em fevereiro de 2020, conforme é o planeja-
mento institucional, o seu nome deverá ser alterado, dele retirando-se a 
palavra “universitário” e a sigla “uni” .
Este é o nosso parecer .

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2019 .
a) Simão Pedro Pinto Marinho – relator

Processo nº 42 .370
relatora: Maria da Glória Ferreira Giudice

Parecer nº 1180/2019
Aprovado em 18 .12 .2019

Credenciamento da entidade Centro de Educação infantil Girassol 
EirELi – ME e autorização de funcionamento do Centro Educacio-
nal Girassol com Ensino Fundamental (anos iniciais), no município de 
uberlândia .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao credenciamento da 
entidade Centro de Educação infantil Girassol EirELi – ME e se mani-
feste favoravelmente à autorização de funcionamento do Centro Educa-
cional Girassol com Ensino Fundamental (anos iniciais), no município 
de uberlândia, ambos pelo prazo de 5 (cinco) anos .
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

Processo nº 42 .378
relatora: Maria do Carmo Menicucci de Oliveira

Parecer nº 1183/2019
Aprovado em 18 .12 .2019

Credenciamento da entidade instituto Educacional Luzana Ltda – ME e 
autorização de funcionamento do Colégio Luzana com Ensino Funda-
mental (anos iniciais), no município de Belo Horizonte .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho responda afirmativamente ao credenciamento da 
entidade instituto Educacional Luzana Ltda – ME e se manifeste favo-
ravelmente à autorização de funcionamento do Colégio Luzana com 
Ensino Fundamental (anos iniciais), no município de Belo Horizonte, 
ambos pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora

Processo nº 42 .377
relatora: Maria do Carmo Menicucci de Oliveira

Parecer nº 1184/2019
Aprovado em 18 .12 .2019

Credenciamento da entidade CvM Educacional Ltda . – EPP e autoriza-
ção de funcionamento do Colégio vila Mundo com Ensino Fundamen-
tal (anos iniciais), no município de Belo Horizonte .
Conclusão
Estando o processo devidamente instruído, sou por que este Conse-
lho responda afirmativamente ao credenciamento da entidade CVM 
Educacional Ltda . – EPP e se manifeste favoravelmente à autorização 
de funcionamento do Colégio vila Mundo com Ensino Fundamental 
(anos iniciais), no município de Belo Horizonte, ambos pelo prazo de 
05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora

Processo nº 40 .502
relatora: Maria do Carmo Menicucci de Oliveira

Parecer nº 1185/2019
Aprovado em 18 .12 .2019

recredenciamento de entidade Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais – APAE e autorização de funcionamento do curso de EJA 
– Ensino Fundamental (anos finais) a ser ministrado na Escola Especial 
Dona Mazé – APAE de Moema .
Conclusão
Pelo exposto, sou por que este Conselho responda afirmativamente ao 
recredenciamento da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – 
APAE, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e se manifeste favoravelmente à 
autorização de funcionamento, na Escola Especial Dona Mazé – APAE 
de Moema, do curso de EJA – Ensino Fundamental (anos finais), pelo 
prazo de 03 (três) anos, ficando sob a responsabilidade dos dirigentes 
da APAE, a remessa, com a máxima urgência, da autorização expe-
dida pela SrE de Divinópolis, que possibilite o ensino das disciplinas 
Ciências, Arte, Ensino religioso e informática, dos docentes indicados 
no processo .

Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora

Processo nº 41 .614
relatora: Maria do Carmo Menicucci de Oliveira

Parecer nº 1187/2019
Aprovado em 18 .12 .2019

Consulta do Serviço de inspeção da SrE de Ponte Nova sobre dúvidas 
relativas à distribuição da carga horária de cursos técnicos ofertados em 
regime de alternância .
Conclusão
Considerando que a metodologia de alternância prevê a organização do 
seu currículo de forma a intercalar um período de atividades em sala de 
aula – Plano de Estudos – com outro de prática no campo – Serão de 
Estudos –, as horas destinadas aos instrumentos de apoio integram o 
cômputo da carga horária dos cursos da Educação Profissional.

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora

Processo nº 27 .354
relatora: Maria do Carmo Menicucci de Oliveira

Parecer nº 1188/2019
Aprovado em 18 .12 .2019

Prorrogação do ato de autorização de funcionamento do curso de EJA 
– Ensino Fundamental (1º ao 4º ano) e do reconhecimento do curso 
de EJA – Ensino Fundamental (5º ao 8º ano) ministrados pela Escola 
Municipal José D’ávila Pinto, de São Francisco, visando a expedição 
dos documentos escolares respectivos .
Conclusão
Para fins de regularização de atos escolares e autenticação da documen-
tação respectiva, este Conselho reconhece, “in casu”, até 31 .12 .2018, o 
Curso de EJA – Ensino Fundamental – 1º ao 8º ano, então ofertado pela 
Escola Municipal José D’ávila Pinto, de São Francisco .
O número e a data de publicação deste parecer deverão ser averbados, 
nos históricos escolares de cada segmento do curso de EJA – Ensino 
Fundamental, conforme o caso assim o exigir .

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora

Processo nº 42 .329
relator: Ângelo Filomeno Palhares Leite

Parecer nº 1194/2019
Aprovado em 19 .12 .2019

Autorização de funcionamento do Colégio Promove com Ensino Fun-
damental (anos finais) e Ensino Médio, no município de Curvelo.
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho se manifeste favoravelmente à autorização de 
funcionamento do Colégio Promove com Ensino Médio, no município 
de Curvelo, pelo prazo de 03 (três) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para pronunciamento de sua 
competência .
Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2019 .
a) Ângelo Filomeno Palhares Leite – relator
Pronunciamento da Câmara do Ensino Fundamental
A Câmara do Ensino Fundamental manifesta-se favoravelmente à auto-
rização de funcionamento do Colégio Promove com Ensino Fundamen-
tal (anos finais), no município de Curvelo, pelo prazo de 04 (quatro) 
anos .

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2019 .
a) Maria da Glória Ferreira Giudice – relatora

Processo nº 42 .371
relatora: Maria do Carmo Menicucci de Oliveira

Parecer nº 1196/2019
Aprovado em 19 .12 .2019

Credenciamento da entidade mantenedora Escola Montessor Bilíngue 
de itajubá Ltda – EPP e autorização de funcionamento da Escola Mon-
tessori Bilíngue de itajubá com Ensino Fundamental (anos iniciais), no 
município de itajubá .
Conclusão
Considerando que o processo, além de ter sido encaminhado, a este 
Conselho, fora do prazo previsto e, ainda, eivado de equívocos no que 
se refere ao funcionamento de uma nova unidade de ensino, em espaço 
edificado para fins residenciais, adaptado, de forma inadequada, em 
condições inseguras, insalubres e sem acessibilidade e, ainda, com indi-
cação de apenas três docentes, sendo 01 Professor de Educação Física 
e duas “Professoras Polivalentes” para a docência dos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, esta Câmara entende que não há tempo hábil para 
que a mantenedora providencie o mínimo necessário para o bom fun-
cionamento do estabelecimento, no início do próximo ano letivo de 
2020, manifestando-se negativamente aos pedidos de credenciamento 
da entidade mantenedora Escola Montessor Bilíngue de itajubá Ltda 
– EPP e autorização de funcionamento da Escola Montessori Bilíngue 
de itajubá com Ensino Fundamental (anos iniciais), a se instalar na Av . 
BPS nº 2470, Bairro Cruzeiro, no município de itajubá .
Caso seja de interesse da entidade mantenedora oferecer o Ensino 
Fundamental (anos iniciais), em época oportuna, deverá instruir novo 
processo de credenciamento e de autorização de funcionamento, supri-
mindo, da denominação da escola, o designativo “Bilíngue”, por 
improcedente .

Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2019 .
a) Maria do Carmo Menicucci de Oliveira – relatora
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

POrtAriA/uEMG Nº 154, DE 23 DE DEZEMBrO DE 2019
reconduz a Comissão da Sindicância Administrava investigatória ins-
taurada pela Portaria/uEMG nº 53, de 18 de maio de 2019 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art . 15 do Decreto nº 
45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e pelo Decreto nº 46 .352, de 25 
de novembro de 2013, em conformidade com o art . 220, §2º, da Lei nº 
869, de 05 de julho de 1952, e considerando os motivos apresentados 
pela Sra . Presidente,
rESOLvE:
Art . 1º Fica reconduzida a Comissão da Sindicância Administrativa 
investigatória instaurada pela Portaria/uEMG Nº 53, de 18 de maio de 
2019, devendo concluir os trabalhos no prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da data de publicação da presente Portaria .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 23 de dezembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

POrtAriA/uEMG Nº 155, DE 23 DE DEZEMBrO DE 2019
reconduz a Comissão do Processo Administravo disciplinar instaurado 
pela Portaria/uEMG Nº 124, de 16 de outubro de 2019 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art . 15 do Decreto nº 
45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e pelo Decreto nº 46 .352, de 25 de 
novembro de 2013, com base no art . 219 da Lei Estadual nº
869, de 05 de julho de 1952, tendo em vista os motivos apresentados 
pela Sr . ª Presidente,
rESOLvE:
Art . 1º Fica reconduzida a Comissão do Processo Administrativo Disci-
plinar instaurado pela Portaria/uEMG Nº 124, de 16 de outubro de
2019, devendo concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de publicação da presente Portaria . Art . 2º Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 23 de dezembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

POrtAriA/uEMG Nº 156, DE 23 DE DEZEMBrO DE 2019
reconduz a Comissão do Processo Administravo Disciplinar instau-
rado pela Portaria/uEMG nº 113, de 03 de outubro de
2019 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art . 15 do Decreto nº 
45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e pelo Decreto nº 46 .352, de 25 de 
novembro de 2013, com base no art . 219 da Lei Estadual nº
869, de 05 de julho de 1952, tendo em vista os motivos apresentados 
pela Sr . ª Presidente, rESOLvE:
Art . 1º Fica reconduzida a Comissão do Processo Administrativo Disci-
plinar instaurado pela Portaria/uEMG Nº 113, de 03 de outubro de
2019, devendo concluir os trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de publicação da presente Portaria .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 23 de dezembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

rESOLuÇÃO COEPE/uEMG Nº 242, DE 
19 DE DEZEMBrO DE 2019

Altera dispositivos da resolução COEPE/uEMG Nº 236/2019 .
O Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão da universidade do Estado 
de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais,
rESOLvE:
Art . 1º Os artigos 22, 30, 31 e 121 da resolução COEPE/uEMG Nº 
236, de 18 de fevereiro de 2019, passam a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art . 22 A autorização de funcionamento dos cursos de especialização 
pelo CONuN tem validade de cinco anos .
Parágrafo único . Compete à PrOPPG averiguar o cumprimento do pro-
jeto originalmente aprovado e encaminhar para análise da Câmara de 
Pós-Graduação Lato Sensu os pedidos de renovação da autorização de 
funcionamento .”
“Art . 30 Cada unidade responsável pela oferta de cursos de especiali-
zação terá uma Comissão Coordenadora de lato sensu, que será consti-
tuída por um número ímpar de membros, sendo três o mínimo, dentre 
os quais:
i - os coordenadores dos cursos de especialização em condições regu-
lares de oferta na unidade .
ii - pelo menos um docente representante titular que atue na pós-
graduação lato sensu e um suplente que o substituirá nas ausências e 
impedimentos .
§1º Os representantes docentes serão eleitos por seus pares .
§2º O mandato dos representantes que não sejam natos terá a duração 
de dois anos, sendo permitido dois mandatos consecutivos .
§3º O Coordenador do curso é considerado membro nato .
“Art . 31 A Comissão Coordenadora de lato sensu tem por atribuições:
i - exercer a coordenação geral e supervisão dos cursos de lato sensu 
da unidade;
ii - orientar o funcionamento dos cursos de especialização da unidade 
em condições legais de funcionamento;
iii - examinar recursos e representações interpostas por estudantes dos 
cursos de
lato sensu da unidade;
iv - indicar um representante para atuar junto ao Conselho Departa-
mental da
unidade Acadêmica .”
“Art . 121 São condições para expedição dos diplomas de Mestre e 
Doutor:
i - comprovação do cumprimento, pelo estudante, de todas as exigên-
cias regulamentares;
ii - remessa à Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, pela secreta-
ria do programa, do histórico escolar do concluinte;

iii - comprovação de entrega, na Biblioteca universitária, de um exem-
plar, impresso e em arquivo eletrônico, da dissertação, tese ou trabalho 
equivalente .
iv - apresentação de comprovante de submissão, de aceite ou de publi-
cação de um artigo em periódico indexado, em coautoria com o orien-
tador, para o mestrado acadêmico, ou trabalho equivalente para o mes-
trado profissional, vinculado às atividades desenvolvidas no programa;
v- apresentação de comprovante de submissão, de aceite ou de publi-
cação de dois art5gos em periódicos indexados, em coautoria com o 
orientador, para o doutorado acadêmico, ou trabalhos equivalentes para 
o doutorado profissional, vinculados às atividades desenvolvidas no 
programa .”
Art . 2º Fica revogada a rESOLuÇÃO COEPE/uEMG Nº 241, de 06 
de dezembro de 2019 . 
Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 19 de dezembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS
ExtrAtOS DE CONvÊNiOS/FOMENtOS

Extrato do CONvÊNiO nº 1491001904/2019 . Partícipes: SECrEtA-
riA DE EStADO DE GOvErNO e PrEFEiturA MuNiCiPAL DE 
SÃO JOSÉ DA SAFirA  . Objeto: Construção de vestiário com área de 
206,34 m², inclusive instalações hidrossanitárias e elétricas, instalação 
de 149,06 m de guarda corpo em tubo galvanizado, construção de muro 
de arrimo com bloco de concreto cheio, base de 15,60 m e altura de 
3,00 m, localizados na rua Fernão Dias no Estádio de Futebol, Centro 
do Município de São José da Safira. Valor do Repasse: R$ 300.000,00. 
valor da Contrapartida: r$ 8 .091,06 . Dotação Orçamentária Estadual: 
1491 04 122 108 2057 0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 26/12/2019 . 
vigência: 730 dias .

Extrato do tErMO DE FOMENtO nº 1491001905/2019 . Partícipes: 
SECrEtAriA DE EStADO DE GOvErNO e CONSELHO COMu-
NitáriO DE SEGurANÇA PÚBLiCA DE ArAxá/MG  . Objeto: 
Aquisição de 01 (um) veículo de 05 lugares, 0KM, motor mínimo 1 .0, 
04 portas . valor do repasse: r$ 41 .478,70 . valor da Contrapartida: 
r$ 0,00 . Dotação Orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 
4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 26/12/2019 . vigência: 365 dias . Gestor: 
iSABELLA COStA DA SiLvA - Matrícula: M1478694-1

Extrato do tErMO DE FOMENtO nº 1491001906/2019 . Partícipes: 
SECrEtAriA DE EStADO DE GOvErNO e CONSELHO COMu-
NitáriO DE SEGurANÇA PÚBLiCA DE ArAxá/MG  . Objeto: 
Aquisição de 01(um) veículo de 7 lugares, 0KM, motor mínimo 1 .8, 
04 portas . valor do repasse: r$ 80 .631,00 . valor da Contrapartida: 
r$ 0,00 . Dotação Orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 2057 0001 
4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 26/12/2019 . vigência: 365 dias . Gestor: 
iSABELLA COStA DA SiLvA - Matrícula: M1478694-1

Extrato do tErMO DE FOMENtO nº 1491001907/2019 . Partíci-
pes: SECrEtAriA DE EStADO DE GOvErNO e ASSOCiAÇÃO 
MirADOurENSE DE AtLEtiSMO  . Objeto: 01(uMA) CÂMErA 
DiGitAL t6 C/18 MP, tELA 3 .0?; 01(uM) BEBEDOurO iNDuS-
triAL 03 tOrNEirAS, 100L; 01(uM) PrOJEtOr MuLtiMÍDiA 
MÍN 3300 LuMENS Ou SiMiLAr; 01(uM) MiNi SYStEN COM 
BLuEtOOtH; 01(uM) FOGÃO iNDuStriAL 02 BOCAS COM 
FOrNO; 01(uM) NOOtEBOOK MiN 8GB WiNDOWS 10 Ou SiMi-
LAr; 06(SEiS) MiC DiNÂMiCO MuD 515; 01(uM) AMP . POtÊN-
CiA PrO 3000W MO; 03(trÊS) CAixA 150 CL A/D 90W; 2 CAixA 
CL 300P; 01(uM) MiCrOFONE S/FiO DuPLO uHF; 03(trÊS) 
PEDEStrAL P/Cx; 02(DOiS) PEDEStrAL P/Cx Pt; 01(uM) 
rACK PEQuENO 40 CM DE LArGurA POr 80 CM DE ALturA; 
01(uM) LiQuiDiFiCADOr iNDuStriAL 2L; 02(DOiS) FrEEZEr 
HOriZONtAL 2 POrtAS MÍN 439L; 05(CiNCO) PEDEStrAL 
CrOMADO P MiC; 03(trÊS) CAixA CL 300 A/D 180W; 01(uM) 
tELA DE PrOJEÇÃO COM triPÉ valor do repasse: r$ 34 .083,81 . 
valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação Orçamentária Estadual: 1491 
04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 26/12/2019 . 
vigência: 365 dias . Gestor: iSABELLA COStA DA SiLvA - Matrí-
cula: M1478694-1

Extrato do tErMO DE FOMENtO nº 1491001908/2019 . Partícipes: 
SECrEtAriA DE EStADO DE GOvErNO e ASSOCiAÇÃO DE 
rESGAtE DA DiGNiDADE HuMANA PrOviDÊNCiA DiviNA  . 
Objeto: Construção do 4º e 5º andar do Edifício de salas de aula da 
Divina Providência,localizado na Avenida Mestra Fininha - Bairro 
Morada do Sol- Montes Claros . valor do repasse: r$ 462 .770,67 . 
valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação Orçamentária Estadual: 1491 
04 122 108 2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 26/12/2019 . 
vigência: 365 dias . Gestor: iSABELLA COStA DA SiLvA - Matrí-
cula: M1478694-1

Extrato do tErMO DE FOMENtO nº 1491001909/2019 . Partícipes: 
SECrEtAriA DE EStADO DE GOvErNO e ASSOCiAÇÃO DE 
rESGAtE DA DiGNiDADE HuMANA PrOviDÊNCiA DiviNA  . 
Objeto: Aquisição de equipamentos de som imagem e informática e 
de costura sendo: 13 projetores portáteis / resolução HD; 01 microfone 
sem fio / microfone sem fio profissional; 01 caixa de som amplificada 
com microfone/ caixa amplificada com microfone; 02 câmeras digitais 
/ câmera digital semi profissional ; 13 televisões 32? / HD com conver-
sor digital ;14 computadores / computador processador i7 ou similar 
8 GB rAM HD de no mínimo 1t ; 01 maquina de costura industrial / 
maquina reta industrial ; 02 aparelhos caseadores para maquina reta /
aparelho caseador . valor do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 0,00 . Dotação Orçamentária Estadual: 1491 04 122 108 
2057 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 26/12/2019 . vigência: 365 
dias . Gestor: ALESSANDrA HOrtA FErrEirA PiNtO - Matrícula: 
M11429958
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tErMO DE DOAÇÃO
termo de doação n . º 1 - Eletrônico -/20191490 .01 .0008848/2019-32 . 
Partes: SEGOv e Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente da 
Cabana e Região. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 
item - veículo Spin – CHASSi n . º QMv0606/9BGJC7520JB230826 
no valor de r$ 70 .850,00 . vigência: A partir da data de publicação do 
seu extrato . Assinam: Olavo Bilac Pinto Neto, pelo Doador e Jefferson 
rodrigues Ferreira,usuário Externo, pelo Donatário .
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DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExtrAtO DE CONtrAtO
Partes: DEFENSOriA PÚBLiCA DO EStADO DE MiNAS GErAiS 
e ESSENCiAL SiStEMA DE SEGurANÇA LtDA . Espécie: Con-
trato nº 9238268/2019 OBJEtO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço de vigilância e segurança armada nas Comar-
cas da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – DPMG, loca-
lizadas no interior e região metropolitana, incluindo todos os equipa-
mentos necessários à execução dos serviços, conforme especificações 
técnicas e o Anexo A, partes integrantes deste termo de referência, 
Anexo i do Edital de Pregão nº 1441003 000143/2019 e na proposta da 
CONtrAtADA que, passam a integrar este instrumento, independen-
temente de transcrição . vALOr tOtAL: r$ 1 .200 .999,96 (um milhão, 
duzentos mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis cen-
tavos) . Dotação Orçamentária: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .62
 .0 .10 .1 . viGÊNCiA: 12 (doze meses) meses, contados a partir da data 
de sua publicação de seu extrato no Diário Oficial de Minas Gerais. 
SiGNAtáriOS: Gério Patrocínio Soares e Lindolpho valentim Cunha 
Junior . Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2019 .
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ExtrAtO DE CONtrAtO
Partes: DEFENSOriA PÚBLiCA DO EStADO DE MiNAS GErAiS 
e Wt COMErCiO E SErviÇOS SErrALHEriA LtDA . Espécie: 
Contrato – nº 9238294/2019 . Objeto: Contratação de empresa especia-
lizada para execução de serviços de fechamento de garagem e jardim 
da Sede i da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (DPMG) 
com fornecimento de materiais, em conformidade com as especifi-
cações técnicas, detalhamentos e condições comerciais relacionadas 
no termo de referência - Anexo i do Edital do Pregão Eletrônico nº 
1441003 000139/2019 e na proposta da CONtrAtADA, que passam 
a integrar este instrumento independente de transcrição . valor total: 
r$ 60 .000,00 (sessenta mil reais) . Dotação Orçamentária: 1441 .03 .12
2 .701 .2002 .0001 .339039 .22 .0 .10 .1 . vigência: 06 (seis) meses, conta-
dos a partir da publicação do seu extrato resumido no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais . Signatários: Gério Patrocínio Soares e Wilian 
Ferreira de Brito . 

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2019 .
4 cm -26 1308118 - 1

ExtrAtO DE CONtrAtO
Partes: DEFENSOriA PÚBLiCA DO EStADO DE MiNAS GErAiS 
e SiOtECH MANutENÇÃO PrEDiAL EirELi . Espécie: Contrato – 
nº 9240705/2019 . Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e 
instalação de sistema de climatização por expansão direta tipo “vrF” 
e mini Split, conforme descrições, especificações técnicas e condições 
comerciais contidas no termo de referência - Anexo i do Edital do 
Pregão Eletrônico nº 1441003 000153/2019 e na proposta da CON-
trAtADA, que passam a integrar este instrumento independente de 
transcrição . valor total: r$ 592 .000,00 (quinhentos e noventa e dois 
mil reais) . Dotação Orçamentária: 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .44905
2 .04 .0 .10 .1 e 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .21 .0 .10 .1 . vigência: 
12 (doze) meses, contados a partir da publicação do seu extrato resu-
mido no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Signatários: Gério 
Patrocínio Soares e José Alves Pereira . Belo Horizonte, 26 de dezem-
bro de 2019 .

4 cm -26 1308113 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS
ExtrAtO DE CONvÊNiO

PMMG/DF – CONvÊNiO Nº 298 .4/2019 . PArtES: PMMG e o CON-
SEP de Inconfidentes/MG. OBJETO: Visando aperfeiçoar a preser-
vação da ordem pública e o policiamento ostensivo no município de 
Inconfidentes/MG. VALOR: R$ 50.703,35 (cinquenta mil, setecentos 
e três reais e trinta e cinco centavos) sendo r$ 42 .252,79 por parte 
do CONSEP e r$ 8 .450,56 pela PMMG em serviços a título de con-
trapartida . viGÊNCiA: da publicação ate 30/11/2021 . ASSiNAturA: 
26/12/2019

2 cm -26 1307810 - 1

ExtrAtO DE tErMO ADitivO A CONtrAtO
PMMG – CtS - 2º termo Aditivo ao contrato nº 9 .214 .032/2019 - cele-
brado entre a PMMG e a empresa tAit COMuNiCAÇÕES BrA-
SiL LtDA, CNPJ 67 .116 .715/0001-85 . Objeto: acréscimo de 06(seis) 
rádios transceptores, tipo móvel, no valor total de r$ 5 .256,00, pas-
sando o valor atualizado do contrato para r$ 252 .288,00 . Sem altera-
ções nas demais cláusulas .

ExtrAtO DE tErMO ADitivO A CONtrAtO
PMMG – CtS - 2º termo Aditivo ao contrato nº 9 .221 .414/2019 - cele-
brado entre a PMMG e a empresa MOtOrOLA SOLutiONS LtDA, 
CNPJ 10 .652 .730/0006-35 . Objeto: acréscimo de 01 (um) rádio trans-
ceptor, tipo Portátil, no valor total de r$ 4 .100,00, passando o valor 
atualizado do contrato para r$ 487 .900,00 . Sem alterações nas demais 
cláusulas .

4 cm -26 1307752 - 1

ExtrAtO DE CONtrAtAÇÃO
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/95/2019, destinado ao serviço de instalação com o forne-
cimento do material de aproximadamente 610 metros de concertinas 
a serem instalados em unidades da 1ª rPM . A empresa Hiper telas 
EirELi , CNPJ 86 .613 .825/000105, sagrou-se vencedora do lote 1 do 
certame e celebrou-se o contrato nº 9223847/2019 .

2 cm -26 1307927 - 1

ExtrAtO DO CONvÊNiO 01/2020 LAGOA DA PrAtA
PMMG -7º BPM x Prefeitura de Lagoa da Prata /MG . Convênio 
01/2020, Logística para policiamento ostensivo . vigência: 01/01/2020 
a 31/12/2020, valor: r$229 .200,00 .

1 cm -26 1307908 - 1

tErMO ADitivO
PMMG/DF – 1º termo Aditivo ao Convênio 036 .4/2019 . Partes: Polí-
cia Militar de Minas Gerais e o Município de Conselheiro Lafaiete/
MG . Objeto: Alteração da Cláusula Sexta (do valor), incluindo a auto-
rização do Município para que a PMMG utilize o saldo de rendimento 
de aplicação financeira no objeto e na finalidade do presente convênio. 
ASSiNAturA: 26/12/2019

2 cm -26 1307813 - 1

ExtrAtO DE CON vÊNiO 
PMMG-4ª Cia PM ind- x Pref, Mun . de São Francisco de Sales .Con-
vênio Coop . Mutua Nº 09/2020 . Objeto: aperfeiçoamento do po licia-
mento ostensivo e preservação da ordem pública .vigência:01/01 2020 
a 31/12/2020 valor: r$ 96 .000,00 .

1 cm -26 1308080 - 1

ExtrAtO DE CONvÊNiO
PMMG/DF – tErMO DE AJuStAMENtO DE CONDutA anexo ao 
Processo nº 0461 .97 .003865-3 em trâmite na 2ª vara Cívil (Comarca 
de Ouro Preto/MG) . PArtES: PMMG e JuStiÇA EStADuAL DE 
OurO PrEtO – 2ª vara Cívil . OBJEtO: Estabelecer Plano de traba-
lho com a finalidade de execução de obras de reforma no imóvel sede 
do 52º BPM . viGÊNCiA: 31/12/2020 . ASSiNAturA: 26/12/2019

2 cm -26 1307811 - 1

ExtrAtO DE tErMO DE CONvÊNiO
PMMG – 11 rPM x Educação verde Norte Ltda – ME, mantenedora da 
Fadenorte; termo de Convênio 01/2019; Objeto: Concessão de descon-
tos no valor total dos cursos ofertados pela Convenente para os servido-
res da PMMG, seus dependentes e pensionistas, doravante denomina-
dos Beneficiários; Vigência: 5 anos contados a partir de 17/12/2019.

2 cm -26 1307693 - 1

ExtrAtO DE CONtrAtAÇÃO
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/114/2019, destinado ao fornecimento de ares condicionados 
9 .000 Btus para unidades da 1ª rPM . A empresa J H Ar CONDiCiO-
NADOS - EirELi, CNPJ 29 .468 .112/0002-34, sagrou-se vencedora do 
certame sendo celebrado o Contrato nº 9238434/2019 .

2 cm -26 1308079 - 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 3201912262334530135.


