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Conclusão
À vista do exposto no mérito deste parecer, sou por que este Conse-
lho responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade Centro 
Educacional Pio xII, mantenedora do Colégio Pio xII, situado na Ave-
nida do Contorno, nº 8 .902, Bairro Santo Agostinho, no município de 
Belo Horizonte, pelo prazo de 02 (dois) anos, para que possa regulari-
zar o impedimentopara obtenção daCertidão Negativa de Débitos junto 
à Receita Federal do Brasil.
À Câmara do Ensino Médio, para manifestação .

Belo Horizonte, 30 de julho de 2020 .
Lina Kátia Mesquita de oliveira - relatora

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA Do ENSINo MÉDIo
A Câmara do Ensino Médio acompanha o parecer da Câmara do Ensino 
Fundamental .

Belo Horizonte, 30 de junho de 2020 .
Alessandra Teixeira - relatora

ProCESSo Nº 40 .499
rELATorA: ALESSANDrA TEIxEIrA

PArECEr Nº 315/2020
AProvADo EM 27 .7 .2020

recredenciamento da entidade Instituto Educacional Livre ofício Ltda 
– EPP, mantenedora do Instituto Educacional Livre ofício, sediada no 
município de Itajubá .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade 
Instituto Educacional Livre ofício Ltda . – EPP, sediada no município 
de Itajubá, mantenedora do Instituto Educacional Livre ofício, locali-
zado no mesmo município, pelo prazo de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte 27 de julho de 2020 .
a) Alessandra Teixeira – relatora

ProCESSo Nº 40 .305
rELATorA: ALESSANDrA TEIxEIrA

PArECEr Nº 316/2020
AProvADo EM 27 .7 .2020

Recredenciamento da entidade Centro de Educação Técnica e Profis-
sionalizante Equilíbrio Ltda – ME, mantenedora do CESP – Centro 
Educacional Silveira e Pinheiro, no município de Taiobeiras .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade 
Centro de Educação Técnica e Profissionalizante Equilíbrio Ltda – 
ME, mantenedora do CESP – Centro Educacional Silveira e Pinheiro, 
no município de Taiobeiras, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a partir de 
27 .9 .2018 .

Belo Horizonte, 27 de julho de 2020 .
a) Alessandra Teixeira – relatora

ProCESSo Nº 40 .554
rELATorA: ALESSANDrA TEIxEIrA

PArECEr Nº 317/2020
AProvADo EM 27 .7 .2020

recredenciamento da entidade Donati e Quijada Ltda – ME, mantene-
dora do Instituto de Educação Alfa I, no município de Andradas .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este 
Conselho responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade 
Donati e Quijada Ltda – ME, mantenedora do Instituto de Educação 
Alfa I, que ministra o Ensino Médio, no município de Andradas, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 27 de julho de 2020
a) Alessandra Teixeira – relatora

ProCESSo Nº 41 .099
rELATorA: ALESSANDrA TEIxEIrA

PArECEr Nº 324/2020
AProvADo EM 28 .7 .2020

Alteração societária e recredenciamento da entidade Amaral e Cypriano 
Ltda – ME, mantenedora do Colégio universo, do município de Bom 
Despacho .
Conclusão
Considerando que o processo se encontra devidamente instruído, sou 
por que este Conselho tome ciência da alteração societária e responda 
afirmativamente ao recredenciamento da entidade Amaral e Cypriano 
Ltda – ME, mantenedora do Colégio universo, do município de Bom 
Despacho, pelo prazo de 5 (cinco) anos .
Entre 120 e 60 dias antes de esgotado o referido prazo, a instituição 
deverá providenciar o novo pedido de recredenciamento da instituição .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .
Este é o parecer .

Belo Horizonte, 01 de julho de 2020
a) Alessandra Teixeira – relatora

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA Do 
ENSINo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 28 de julho de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora
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Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

ATo 039 - DISPENSA DE DESIGNAÇÃo - Nos termos do artigo 10, 
parágrafo 5º da Lei 10 .254 de 20/07/90, dispensa a pedido os seguintes 
servidores: Sarah rosa da Silva, Masp . 1019037-9, ASBD1 – Cozi-
nheira, à partir de 14.08.2020;

14 1387877 - 1

o(A) Presidente do(a) Fundação Helena Antipoff exonera, a pedido, 
nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011 PABLo HErBErT 
ALvES DE SouZA, MASP 1489304-4, do cargo de provimento em 
comissão DAI-8 HA1100032, a contar de 14/8/2020 .

14 1387834 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 463, 
DE 14 DE AGoSTo DE 2020 .

Aprova a transferência de docentes da universidade Estadual de Montes 
Claros para os quadros da universidade do Estado de Minas Gerais .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o 
disposto no art . 16 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 46 .352, de 25 
de novembro de 2013,
Considerando a deliberação ocorrida na reunião do CoNuN de 13 de 
agosto de 2020,
rESoLvE:
Art . 1° Fica aprovada a transferência para os quadros da universidade 
do Estado de Minas Gerais, com fulcro no art . 97 do regimento Geral 
estabelecido pela resolução CoNuN/uEMG n° 374, de 26 de outubro 
de 2017, dos seguintes docentes da carreira de Professor de Educação 
Superior lotados na universidade Estadual de Montes Claros:
I - Mary Ana Petersen rodriguez, Masp 1348839-0;
II- Wellington Silva Gomes, Masp 1362235-2;
III -Simone Tiêssa de Jesus Alves, Masp 1396784-9 .
Art . 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020 .
Lavínia rosa rodrigues

Presidenta do Conselho universitário
14 1387872 - 1

rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 464, 
DE 14 DE AGoSTo DE 2020 .

Aprova o Edital de Eleição Suplementar para escolha de membros no 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade do Estado 
de Minas Gerais – uEMG
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais,
CoNSIDErANDo a necessidade de se realizar nova eleição para o 
período complementar de mandato dos representantes de algumas 
categorias;
rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovado o Edital de Eleição Suplementar para escolha de 
membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da uEMG, con-
forme o Anexo Único a esta resolução
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 14 de agosto de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário

ANExo ÚNICo
EDITAL DE ELEIÇÃo SuPLEMENTAr PArA 
ESCoLHA DE MEMBroS Do CoNSELHo DE 
ENSINo, PESQuISA E ExTENSÃo DA uEMG .

o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
por sua Presidenta, reitora Lavínia rosa rodrigues, no uso de suas 
atribuições estatutárias e regimentais, em conformidade com o artigo 
18, incisos Iv a vII, do Decreto nº 46352, de 25 de novembro de 2013, 
que estabelece o Estatuto da uEMG, convoca, por meio deste Edital, 
Eleição Suplementar de membros do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão de acordo com as seguintes disposições para o Processo 
Eleitoral .
1 . DA CoMISSÃo ELEITorAL:
1 .1 o Processo Eleitoral será de responsabilidade da Comissão Eleito-
ral, designada pela reitora mediante portaria .
1 .2 A Comissão Eleitoral terá o apoio da Secretaria dos Conselhos 
Superiores, da Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação, 
da Assessoria de Comunicação Social e da Procuradoria da uEMG .
1 .3 À Comissão Eleitoral, no exercício de suas atribuições, compete:
1 .3 .1 receber inscrições das chapas;
1 .3 .2 homologar as candidaturas;
1 .3 .3 divulgar a lista de chapas inscritas;
1 .3 .4 organizar o processo de votação;
1 .3 .5 orientar o colégio eleitoral sobre o processo de votação;
1 .3 .6 receber e julgar os eventuais recursos interpostos;
1 .3 .7 providenciar a homologação dos resultados da eleição;
1 .3 .8 resolver os casos omissos neste Edital .
2 . DAS vAGAS
2 .1 Para a composição do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 
serão eleitos por seus pares, os titulares e respectivos suplentes para as 
seguintes categorias:
2 .1 .1 02 representantes dos Coordenadores de Colegiados de Curso de 
Graduação .
2 .1 .2 01 representantes dos Coordenadores de Colegiados de Curso de 
Pós-Graduação Stricto Sensu .
2 .1 .3 02 representantes dos Coordenadores de Curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu .
2 .1 .4 01 representante dos Coordenadores Gerais de Extensão das 
unidades .
3 . DAS CANDIDATurAS
3.1Poderão se candidatar às vagas no Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão:
3 .1 .1 Como representantes dos Coordenadores de Colegiados de 
Curso de Graduação, os Coordenadores de Colegiados de Curso de 
Graduação .
3 .1 .2 Como representantes dos Coordenadores de Colegiado de Pós-
Graduação Stricto Sensu, os Coordenadores de Colegiado de Pós-Gra-
duação Stricto Sensu .
3 .1 .3 Como representantes dos Coordenadores de Pós-Graduação Lato 
Sensu, os Coordenadores de cursos de Pós-Graduação Lato Sensu .
3 .1 .4 Como representantes dos Coordenadores Gerais de Extensão, os 
Coordenadores Gerais de Extensão .
3 .2 os Cursos a que se referem os Coordenadores discriminados nos 
itens 3 .1 .1 a 3 .1 .3 devem estar com turmas em funcionamento e terem 
sido aprovados pelo CoNuN .
4 . Do CoLÉGIo ELEITorAL:
4.1 Poderão votar nas categorias a que se referem às vagas discrimi-
nadas nos itens 2 .1 .1 a 2 .1 .4 apenas os integrantes das respectivas 
categorias .
4 .2 . Cada eleitor terá direito a número de votos proporcional ao número 
de vagas ofertadas em sua categoria de votação .
5 . DAS INSCrIÇÕES
5 .1 A candidatura, por chapa, dar-se-á mediante o preenchimento de 
formulário que será disponibilizado pela Comissão Eleitoral no site da 
UEMG, até às 23h59 de 19-08-2020.
5 .2 Candidatos titulares e suplentes poderão pertencer a níveis diferen-
tes desde que dentro da mesma categoria .
5 .3 Ficam impedidos de candidatar-se os membros da Comissão 
Eleitoral .
6 . Do ProCESSo DE voTAÇÃo:
6 .1 Em função das regras de isolamento social impostas pelas auto-
ridades competentes, a bem da prevenção e repressão à pandemia 
de Covid-19, o processo de votação será on-line, por meio de sis-
tema desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Informação e 
Comunicação .
6.2 Cabe à Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação a 
gestão do sistema de votação e a responsabilidade pela segurança de 
dados a ele remetidos .
6 .3 Todos os eleitores serão cadastrados antecipadamente em software 
de votação, desenvolvido pela Gerência de Tecnologia da Informação 
e Comunicação da uEMG, que dará suporte e atendimento no dia das 
eleições .
6 .4 As eleições dar-se-ão pelo voto on-line, direto, secreto e facultativo, 
podendo ser efetuado por meio de dispositivos pessoais conectados à 
internet, tais como celular, computador, tablete .
6 .5 Cada eleitor receberá por e-mail, antes da data da votação, login 
(nome de usuário ou simplesmente usuário) e senha para acessar o pai-
nel de votação .
6 .6 No dia da votação o painel de votação será acessado via usuá-
rio e senha, de modo que cada segmento votará de acordo com sua 
categoria .
6 .7 No painel de votação constarão as chapas com os nomes de candi-
datos titulares e respectivos suplentes, por categoria .
6 .8 Cada eleitor votará em tantas chapas quantas forem as vagas dispo-
níveis nas categorias discriminadas no item 2 deste Edital .
7 . DA APurAÇÃo:
7 .1 Encerrado o período de votação, iniciar-se-á, imediatamente, a apu-
ração dos votos, que deverá ser feita pelos próprios componentes da 
Comissão Eleitoral .
7 .2 As chapas a que se referem as vagas discriminadas nos itens 2 .2 .1 a 
2 .1 .4 serão ordenadas pela sequência decrescente dos votos obtidos .
7 .3 Consideram-se eleitas as chapas mais votadas, observado o número 
de vagas estabelecido no item 2 deste Edital .
7 .4 Em caso de empate, será eleita a chapa cujo candidato a titular tenha 
o maior tempo de exercício funcional nos quadros da uEMG e, perma-
necendo o empate, o mais idoso .
7.5 Dos resultados caberá recurso à Comissão Eleitoral, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas após a divulgação .
7 .13 Decorrido o prazo de recurso, os resultados serão homologados e 
publicados pela Comissão Eleitoral no site www .uemg .br .
8 . Do CALENDárIo
8 .1 o processo eleitoral será conduzido com observância do seguinte 
calendário:

8 .1 .1 15-08 Publicação do Edital das eleições
8 .1 .2 18-08 Início do prazo para inscrição de candidatos
8 .1 .3 19-08 Encerramento do prazo para inscrição de candidatos
8 .1 .4 20-08 Divulgação da lista dos candidatos inscritos
8 .1 .5 21-08 Prazo de impugnação das candidaturas divulgadas

8 .1 .6 22-08 Contrarrazão de impugnação de candidaturas

8 .1 .7 24-08 Análise, julgamento e publicação da decisão pela 
Comissão Eleitoral

8 .1 .8 24-08 Homologação das candidaturas pela Comissão 
Eleitoral

8 .1 .9 25-08 Início da campanha eleitoral
8 .1 .10 29-08 Encerramento da campanha eleitoral

8 .1 .11 31-08 votação e apuração do resultado pela Comissão 
Eleitoral

8 .1 .12 01-09 Divulgação do resultado pela Comissão Eleitoral
8 .1 .13 02-09 Período recursal contra o resultado do pleito eleitoral
8 .1 .14 03-09 Contrarrazão de recurso
8 .1 .15 04-09 Julgamento dos recursos
8 .15 05-09 Homologação do resultado pela Comissão Eleitoral

9 . DAS DISPoSIÇÕES FINAIS:
9 .1 os coordenadores que não estiverem no exercício de seus cargos ou 
funções, em razão de licença ou outro tipo de afastamento previsto em 
lei, não poderão participar do processo como candidato ou eleitor .
9 .2 Também não participarão do processo eleitoral, como candidato 
ou eleitor, os servidores detentores exclusivamente de cargos comis-
sionados de recrutamento amplo, os originários de outros órgãos e os 
terceirizados .
9 .3os representantes dos Coordenadores de Graduação, dos Coordena-
dores de Colegiados de Pós-Graduação Stricto Sensu, dos Coordena-
dores de Curso de Pós-Graduação lato Sensu e dos Coordenadores de 
Extensão cumprirão mandato até 23 de outubro de 2021 .
9 .3 os candidatos deverão priorizar a campanha por meio digital, con-
tudo será garantido o livre acesso às Unidades Acadêmicas para a cam-
panha eleitoral, respeitados os protocolos sanitários e desde que haja 
comunicação prévia à Direção.
9 .4 os esclarecimentos e orientações sobre o processo eleitoral serão 
prestados pela Comissão Eleitoral por meio do endereço eletrônico 
coepe .eleicao@uemg .br
9.5 A interposição e a contrarrazão de recursos devem ser dirigidas à 
presidência da Comissão Eleitoral por meio do endereço eletrônico 
coepe .eleicao@uemg .br, respeitadas as datas do edital .
9 .6 A Comissão Eleitoral dará por encerradas as suas atividades após 
apurados, homologados e publicados os resultados finais.
9 .7 os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 14 de agosto de 2018

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho universitário
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ATo N .º 1898/2020
DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 1º . alínea “a”, da Lei n .º 
10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto n .º 31 .930, 
de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 de 13 de janeiro de 2005, 
para a função de Professor de Educação Superior, Nível Iv, Grau A, da 
unidade Acadêmica de Ituiutaba, BAruANA CALADo DoS SAN-
ToS, com a carga horária de 40 horas aulas semanais, a contar da data 
da publicação até 31/12/2020 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza

ATo Nº 071 - rEITor/2020 - o reitor da universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professor ANTÔNIo ALvIMAr 
SouZA, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do 
artigo 7º, inciso Iv, do Decreto nº 45 .799 de 06 de dezembro de 2011, 
AFASTA PArA ProMoÇÃo DE CAMPANHA ELEITorAL, nos 
termos da Lei Complementar Federal nº 64, de 18/5/1990, pelo perí-
odo de 15/08/2020 até 16/11/2020, sem prejuízo do vencimento dos 
cargos, os servidores:
MASP 1114758-4 - álvaro Guilherme ribeiro Matos, Professor de 
Educação Superior;
MASP 1397694-9 – Andressa Murta Faria, Professora de Educação 
Superior;
MASP 0665278-8 – Claudia Aparecida rodrigues Andrade, Técnica 
universitário;
Masp 1043794-5 – Guilherme Augusto Guimarães De oliveira, Profes-
sor de Educação Superior;
MAPS 1046782-7 – Isael Soares De Queiroz , Técnico universitário;
Masp 1046901-3 – João De Deus Pereira Gusmão, Técnico universi-
tário Da Saúde;
MASP 11750973 – José Mauro ramos De Souza, Técnico universi-
tário Da Saúde;
MASP 1046909-6 – Luiza Alexandrina Santos Mineiro, Auxiliar Admi-
nistrativo universitário;
MASP 1171345-0 – Milton Pereira Da Cruz Junior, Técnico univer-
sitário Da Saúde;
MASP 1175426-4 – ronivon Da Paixão oliveira, Técnico universi-
tário Da Saúde .

14 1387857 - 1

Ato nº 70 - reitor/2020 - o reitor da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - unimontes, Professor Antônio Alvimar Souza, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas nos termos do artigo 7º, inciso Iv, 
do Decreto nº . 45 .799 de 06 de dezembro de 2011 concede prorroga-
ção de redução de carga horária de trabalho, para vinte horas semanais, 
nos termos do art . 1º da Lei nº 9 .401, de 18/12/1986, por seis meses 
a: Masp 1161020-1 – Juliana Beatriz Lima Cardoso, Analista univer-
sitário da Saúde, a partir de 27/04/2020, conforme Extrato de Laudo 
Médico, expedido pela Superintendência Central de Perícia Médica e 
Saúde ocupacional em 11/08/2020 .
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ATo Nº 201
DIrETorIA CCH - uNIMoNTES/2020 - A Diretora do Centro de 
Ciências Humanas da universidade Estadual de Montes Claros - uNI-
MoNTES, Professora MArILÉIA DE SouZA, e o Chefe do Departa-
mento de Educação, Professor CArLoS ALBErTo SIQuEIrA ALE-
xANDrE , no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 
056-Reitor/2016, de 03 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais de 05 de agosto de 2016, DESIGNAM, nos 
termos do artigo 10, inciso II da Lei Estadual n . 10 .254, de 20 de julho 
de 1990, regulamentada pelo Decreto n . 31 .930, de 15 de outubro de 
1990, c/c a Lei n . 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, para a função de 
Professor de Educação Superior, a seguinte servidora:
ProFESSor DE EDuCAÇÃo SuPErIor - NÍvEL I
PArA o PErÍoDo DE 17/08/2020 A 31/12/2020
Masp 13379342 - Amanda Silva Santos; 30h/a .
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Fundação caio martins - FucAm
Presidente: Alvimar José Tito

PorTArIA FuCAM Nº 08/2020
Altera a composição dos membros da Comissão de Ética no âmbito da 
Fundação Educacional Caio Martins  e dá outras providências .
o Presidente da Fundação Educacional Caio Martins – FuCAM, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 22 .257, de 27 de julho 
de 2016, e pelo Decreto nº 47 .880, de 9 de março de 2020, rESoLvE: 
Art . 1º . Alterar a composição dos membros da Comissão de Ética no 
âmbito da Fundação Educacional Caio Martins que será composta 

por três titulares e dois suplentes, com mandatos de três anos, sendo 
facultada uma recondução por igual período, e passa a ter a seguinte 
composição:
 I – como membros titulares:
 1-Paloma Pâmela Braga Guedes – MASP 1 .378 .411-1, presidente;
 2-Francielle Karolina de Araújo – MASP 1 .489 .596-5
3-Giovana Patrícia da Silva Pereira – MASP 1 .351 .483-1
II - como membros suplentes:
 1-Isabela Brum Issa Kassab – MASP: 1 .438 .333-5
 2-Iula de Castro Guerra – MASP: 1 .458 .289-4 
§ 1º . A Presidente da Comissão será substituída pela servidora Francielle 
Karolina de Araújo – MASP 1 .489 .596-5, em seus impedimentos .
§ 2º . os demais titulares, em seus impedimentos, serão substituídos 
pelos suplentes . 
Art . 2º . Fica revogada a Portaria 04/2019, publicada dia 23/03/2019 .
Art .3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . Belo 
Horizonte, 12 de agosto de 2020 . Alvimar José Tito .Presidente . 
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Editais e Avisos
GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor

AvISo DE ADIAMENTo DE LICITAÇÃo
o Processo nº . 032/2020 - Pregão Eletrônico nº . 10/2020, cujo objeto 
é a contratação de empresa especializada paraa prestaçãode serviços 
de locação de sistema de CFTv (Circuito Fechado de Tv), com insta-
lação e manutenção preventiva e corretiva de componentes, marcado 
para o dia 18/08/2020 às 10h00min, fica adiado para o dia 28/08/2020 
às 10h00min, por motivo de mudanças no edital. A retificação estará 
disponível no site www .compras .mg .gov .br a partir de 18/08/2020 . 
Maiores informações pelo telefone: (31) 3915-0216 . Belo Horizonte, 
14/08/2020 .

3 cm -14 1387733 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo – PrEGÃo ELETrÔNICo 
PArA rEGISTro DE PrEÇoS Nº . 08/2020 

– PLANEJAMENTo Nº . 277/2020
oBJETo: registro de preços para prestação de serviços de transporte 
e distribuição de água potável (rEGIoNAL DE DIAMANTINA), para 
atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios afe-
tados pelos desastres da seca ou estiagem, sob demanda, futura e even-
tual, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas 
no Edital e Anexos . o Edital estará disponível no site www .compras .
mg .gov .br e no GMG a partir de 17/08/2020 . A abertura das Propos-
tas Comerciais e Sessão do Pregão terá início no dia 31/08/2020 às 
10h00min . Maiores informações pelo telefone (31) 3915-0216 . Belo 
Horizonte, 14 de agosto de 2020 .

3 cm -14 1387748 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo Do TErMo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA Nº 015/2020 
celebrado entre a DEFENSorIA PÚBLICA Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS – DPMG e o MuNICÍPIo DE CoNCEIÇÃo Do PArá/
MG . objeto: Estabelecimento de mútua cooperação entre os partícipes, 
objetivando a cessão de 02 (dois) estagiários pelo Município de Con-
ceição do Pará, para o apoio ao funcionamento da Defensoria Pública 
na unidade de Pitangui/MG . valor: Não haverá transferência de recur-
sos . vigência: 60 (sessenta) meses, contados a partir da data da publi-
cação . Assinatura: 12/08/2020 . Assinam: Pela Defensoria Pública do 
Estado de Minas Gerais, Gério Patrocínio Soares, Defensor Público-
Geral e pelo Município de Conceição do Pará, Procópio Celso de Frei-
tas, Prefeito .

3 cm -14 1387316 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo 
Ratifico o Ato de Dispensa de Licitação, no uso da competência dele-
gada pelo Decreto Estadual nº . 43 .817 de 16 de junho de 2004, nos 
termos do Parecer Jurídico constante no Processo e no Ato de Dispensa 
de Licitação nº . 1441003 .000062/2020, com fulcro no art . 24, x da Lei 
8 .666/93, objetivando a 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 instalação e funcionamento da Defensoria Pública do Estado 
de Minas Gerais na Comarca . valor mensal: r$ 2 .800,00 (dois mil e 
oitocentos reais) . vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da publicação 
do extrato do contrato . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 1441 .03 .092
 .726 .4150 .0001 .339036 .11 .0 .10 .1 da Lei orçamentária 23 .579/2020 . 
Gério Patrocínio Soares . Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020 .

3 cm -14 1387430 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE CoMoDATo

PMMG – 44º BPM/15 rPM x HoNÓrINo DIAS DA roCHA . Termo 
de Comodato nº 12/2020 . objeto: A utilização pelo Comodatário, de 
um imóvel situado nas coordenadas -16º7’24 .18”S – 40º16’36 .73”o, 
Fazenda renascer da represa, no município de Jacinto, com área de 
36m², destinado exclusivamente à Polícia Militar de Minas Gerais, para 
a instalação de equipamentos de rádio transmissão no abrigo e na torre 
existentes no local . vigência: 25 (vinte e cinco) anos, a partir da data 
de publicação .

2 cm -14 1387289 - 1

ExTrATo CESSÃo DE uSo
PMMG – 24ªCIA PM IND/15ªrPM x Município de CrISÓLITA/
MG . Termo de Cessão de uso nº 008/2020 . objeto: A utilização pelo 
cessionário, de um imóvel situado à Avenida João Hilário de Souza, 
nº 47, Bairro Centro, com área de 58m², destinado exclusivamente à 
Polícia Militar de Minas Gerais, para o funcionamento da Fração PM 
2ºGp/3ºPel/24ªCia PM Ind, visando a execução do policiamento osten-
sivo e a preservação da ordem pública no Município de Crisólita/MG . 
vigência: 05(cinco)anos, a partir da data da Publicação .

2 cm -14 1387364 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x arbji – comércio de eletrônicos e compo-
nentes eireli, CNPJ 04 .730 .121/0001-40, Contrato 65/2020, Compras 
9260612/2020, Processo de Compras 56/2020 . objeto: Aquisição de 
CoLETE rEFLExIvo PoLICIAL  . valor total r$ 1 .806,99 . vigên-
cia até 31/12/2020 .

2 cm -14 1387446 - 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 3202008150140300122.
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