
 28 – quinta-feira, 18 de novembro de 2021 diário do executivo minas Gerais 
AMPLiAÇÃo DE CArGA HoráriA – ATo Nº 06/2021
AMPLiA A CArGA HoráriA SEMANAL, nos termos do §3º do art . 34 da Lei nº 15 .293 de 05/08/2004, com redação dada pelo art . 1º da Lei nº 20 .592, de 28/12/2012, da servidora abaixo:

MuNiCiPio ESCoLA MaSP NoME CArGo CoNTEÚDo ADM DE Nº AuLAS SEMANAiS PArA Nº AuLAS SEMANAiS A PArTir DE
BELo HoriZoNTE E .E .JoSÉ BoNiFáCio 1055381-6 MoNiCA LuiZA LAGES DE oLivEirA  PEB  HiSTÓriA  03  13 16 25-10-2021

17 1557174 - 1

oPÇÃo rEMuNErATÓriA – ATo Nº43/2021
rEGiSTrA oPÇÃo rEMuNErATÓriA, nos termos do inciso ii, art . 
23 da Lei nº 21710 de 2015, e art . 28-A da Lei nº 15293 de 2004, pela 
remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% (cin-
qüenta por cento) da remuneração do cargo de provimento em comis-
são de Secretário de Escola, SE .iv, a partir de 13/11/2021, do servidor: 
BELo HoriZoNTE – E .E . CESário ALviM, MaSP 1356310-1, 
rENATA CÉLiA viEirA SANTANA, ATB1C, vinculado ao cargo 1 .

ABoNo DE PErMANÊNCiA - ATo Nº 44/2021
CoNCEDE ABoNo DE PErMANÊNCiA nos termos do Artigo 36, § 
20 da CE/89 incluído pela EC 104/ 2020 e Artigo 144, § 2o do ADCT, 
redação dada pela EC nº 104, de 2020, c/c Artigo 3º da ECF nº 47, de 
2005 a servidora: Belo Horizonte – E .E . Sarah Kubitschek ipiranga, 
MaSP 344297-7 NorMA LuCiA PErEirA, ref . ao PEBiii-P cargo 
02, a partir de 22/07/2020 .

ABoNo DE PErMANÊNCiA - ATo Nº 45/ 2021
CoNCEDE ABoNo DE PErMANÊNCiA nos termos do Artigo 36, 
§ 20 da CE/89 incluído pela EC 104/ 2020 e Artigo 151 c/c Artigo 
147, §§ 1º e 2º, inciso i, e § 3, inciso i, do ADCT, acrescentado pela 
EC nº 104/2020 a servidora: Belo Horizonte – E .E . Sarah Kubitschek 
ipiranga, MaSP 847563-4 ALESSANDrA MAriA METZ, ref . ao 
PEBiii-P cargo 01, a partir de 26/10/2021 . 

17 1557168 - 1

rETiFiCAÇÃo–ATo Nº 90/2021 .
rETiFiCA No ATo DE FÉriAS PrÊMio AFASTAMENTo, a parte 
referente aos servidores: BELo HoriZoNTE – SrE Metropolitana 
A, MaSP 57105-9, Claudina Gomes Sardinha, ANEi iiP, por motivo 
de alteração na data do afastamento, para resguardar férias prêmio já 
adquirias, para fins de aposentadoria, conforme a Instrução de Serviço 
SCGCrH/DCCTA nº01/2006, para acerto funcional . Atos nº25/2011 e 
48/2019, publicados em 08/04/2011 e 16/05/2019 .onde se lê: por 01 
mês, ref . ao 5º quinq . de exerc . a partir de 15/04/2011;por 01 mês, ref . 
ao 6º quinq . de exerc . a partir de 12/06/2019:leia-se: por 01 mês, ref . ao 
6º quinq . de exerc . a partir de 15/04/2011, por 01 mês ref . ao 7º quinq . 
de exerc . a partir de 12/06/2019 .

17 1557172 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 532, DE 
16 DE NovEMBro DE 2021

 Autoriza a oferta do curso de graduação em Direito da unidade Aca-
dêmica de Diamantina da universidade do Estado de Minas Gerais – 
uEMG, fora de sede, no município de Guanhães/MG .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais, conside-
rando resolução CoEPE/uEMG Nº 256, de 06 de abril de 2020, que 
aprova alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Direito da unidade Acadêmica de Diamantina da universidade do 
Estado de Minas Gerais – uEMG,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica autorizada a oferta do curso de graduação em Direito da 
unidade Acadêmica de Diamantina da universidade do Estado de 
Minas Gerais – uEMG, fora de sede, a ser ministrado no Município 
de Guanhães/MG .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 16 de novembro de 2021

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

17 1556803 - 1

ATo N .º 1978/2021 rETiFiCA o ato n .º 1944/2021, publicado em 
06/11/2021, de convocação, referente à professora LuiZA iGNEZ 
MoLLiCA MAroTTA, Masp nº 1397916-6, da unidade Acadêmica 
de Passos, onde se lê: com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
leia-se: com a carga horária de 30 horas aula semanais .
ATo N .º 1979/2021 rEGiSTrA, a opção pelo rEGiME DE TrA-
BALHo CoM DEDiCAÇÃo ExCLuSivA à professora ELiDiA 
viCENTiNA DE JESuS riBEiro, Masp n° 1491231-5, da unidade 
Acadêmica de Passos, enquanto permanecer no exercício da função a 
que se refere o artigo 58 do Decreto nº 46 .352/2013, a contar da data 
desta publicação .
ATo N .º 1980/2021 A reitora da universidade do Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art . 9º-A 
da Lei n° 15 .463/2005, Portaria/uEMG Nº 089/2020 e Portaria/uEMG 
Nº 103/2020, ATriBui ExTENSÃo DE CArGA HoráriA em 
15%, à professora MAriA ANTÔNiA MACHADo BArBoSA, Masp 
n° 1491936-9, da unidade Acadêmica de ituiutaba, para o período de 
17/11/2021 a 17/03/2022 .
ATo N .º 1981/2021 CoNvoCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso i do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, 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 Pas-
sos, FERNANDA CAMPOS BUENO, Masp n° 13722046, classificada 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020, vaga 240, com 
a carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publica-
ção até 31/12/2021 .
ATo N .º 1982/2021 CoNvoCA, nos termos do artigo 1°, § 2°, artigo 
3°, inciso ii do Decreto n .º 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, 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 Pas-
sos, LAISE REIS SILVA GUEDES, Masp n° 14761951, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2020, vaga 157, com a 
carga horária de 20 horas aula semanais, a contar da data da publica-
ção até 31/12/2021 .
ATo N .º 1983/2021 A reitora da universidade do Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art . 
9º-A da Lei n° 15 .463/2005, Portaria/uEMG Nº 089/2020 e Portaria/
uEMG Nº 103/2020, ATriBui ExTENSÃo DE CArGA HoráriA 
em 32,5%, ao professor EDuArDo MEirELES, Masp n° 1464611-1, 
da unidade Acadêmica de Frutal, para o período de 30/09/2021 a 
17/03/2022 .
ATo N .º 1984/2021 A reitora da universidade do Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art . 
9º-A da Lei n° 15 .463/2005, Portaria/uEMG Nº 089/2020 e Portaria/
uEMG Nº 103/2020, ATriBui ExTENSÃo DE CArGA HoráriA 
em 25%, ao professor CArLoS HENriQuE SABiNo CALDAS, 
Masp n° 1459755-3, da unidade Acadêmica de Frutal, para o período 
de 05/10/2021 a 17/03/2022 .
ATo N .º 1985/2021 A reitora da universidade do Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições, considerando o disposto no art . 
9º-A da Lei n° 15 .463/2005, Portaria/uEMG Nº 089/2020 e Portaria/
uEMG Nº 103/2020, ATriBui ExTENSÃo DE CArGA Horá-
riA em 30%, à professora rENATA CAMPoLiM CAMArGo, Masp 
n° 1175821-6, da unidade Acadêmica de Frutal, para o período de 
14/10/2021 a 17/03/2022 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora 

16 1556729 - 1

 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 533, DE 
16 DE NovEMBro DE 2021

 Autoriza a oferta do curso de Engenharia Civil da unidade Acadê-
mica de João Monlevade da universidade do Estado de Minas Gerais 
– uEMG, fora de sede, no Município de Guanhães/MG .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no exercício de suas atribuições estatutárias e regimentais, conside-
rando a resolução CoEPE/uEMG Nº 166, de 17 de novembro de 
2015, que aprova alterações nos Projetos Político Pedagógicos dos 
cursos de Bacharelado em Engenharia, oferecidos pela Faculdade de 
Engenharia de João Monlevade da universidade do Estado de Minas 
Gerais - uEMG,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica autorizada a oferta do curso de Engenharia Civil da uni-
dade Acadêmica de João Monlevade da universidade do Estado de 
Minas Gerais – uEMG, fora de sede, a ser ministrado no Município 
de Guanhães/MG .
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 16 de novembro de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

17 1556806 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNio
Extrato do CoNvÊNio nº 1491000881/2021 . Partícipes: SECrETA-
riA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEiTurA MuNiCiPAL DE 
TuPACiGuArA  . objeto: Aquisição de 01(um) veículo tipo pick-up, 
cabine simples, motor flex, transmissão manual, vidros e trava elétri-
cas, ar condicionado, airbags (passageiro e motorista), apoio lateral 
para acesso a caçamba, banco do motorista com ajuste de altura, motor 
capacidade mínima de 100cv, direção hidráulica, freios ABS, carga útil 
mínimo de 700 kg, protetor da caçamba, sistema de som com rádio 
entrada usb, rodas de aço mínimo aro 14 . Todos os demais itens aces-
sórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito . valor do repasse: r$ 
70 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 6 .905,62 . Dotação orçamentária 
Estadual: 1491 04 122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
22/10/2021 . vigência: 365 dias . 

3 cm -17 1556837 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo DE CoNvÊNio
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 1491000789/2017/
SEGov/PADEM . Partes: o EMG/SEGov e o Município de reduto . 
objeto: i - Alterar a Cláusula Primeira do Convênio original e respec-
tivo plano de trabalho, com fins de acrescer: “Ampliação da reforma do 
1º pavimento da sede da prefeitura com área construída de 247,91m² 
localizada na Avenida Fernando Maurílio Lopes, n 12 - Centro .” . ii - 
Alterar a Cláusula Quarta do Convênio original e respectivo plano de 
trabalho, com fins de acrescentar o valor de R$5.724,39 relativo ao ren-
dimento de aplicação financeira. Passando o caput da Cláusula Quarta 
a ter a seguinte redação: “Para a execução do objeto deste CoNvÊNio 
DE SAÍDA serão alocados recursos no valor total de r$165 .984,71 , 
assim discriminado: a)    r$140 .000,00, a título de repasse do Tesouro 
do Estado a ser realizado pelo CoNCEDENTE; b)   r$20 .260,32 a 
título de contrapartida financeira do CONVENENTE, conforme per-
centual mínimo previsto na lei anual diretrizes orçamentárias para o 
presente exercício; c)    r$5 .724,39 relativos ao rendimento de aplica-
ção financeira apurado pela Diretoria de Prestação de Contas e extrato 
de aplicação fl. 344”. III - Alterar a Cláusula Oitava do Convênio origi-
nal, para prorrogar a sua vigência por mais 180 dias, passando o venci-
mento para 28/05/2022 . Assinatura: 16/11/2021 .

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo DE CoNvÊNio
Extrato do 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 1491000302/2019/
SEGov/PADEM . Partes: o EMG/SEGov e o Município de Francisco 
Badaró . i - Alterar a Cláusula Primeira do Convênio original e respec-
tivo plano de trabalho, com fins de acrescer: “Calçamento de 415,00 
m² em bloquetes e execução de 151,00 metros lineares de meio-fio de 
concreto, inclusive travamento, e 139,00 metros lineares de sarjeta, em 
trecho da rua Principal na Comunidade de Empoeira . ii -   Alterar a 
Cláusula Quarta do Convênio original e respectivo plano de trabalho, 
com fins de acrescentar o valor de R$25.704,02 relativo ao rendimento 
de aplicação financeira  e de complementação da contrapartida. Pas-
sando o caput da Cláusula Quarta a ter a seguinte redação: “Para a exe-
cução do objeto deste CoNvÊNio DE SAÍDA serão alocados recursos 
no valor total de r$128 .113,37 (cento e vinte e oito mil, cento e treze 
reais e trinta e sete centavos), assim discriminado: a)    r$100 .000,00, 
a título de repasse do Tesouro do Estado a ser realizado pelo CoNCE-
DENTE; b)    R$27.377,95 a título de contrapartida financeira do CON-
vENENTE, conforme percentual mínimo previsto na lei anual diretri-
zes orçamentárias para o presente exercício; c)    r$735,42 relativos ao 
rendimento de aplicação financeira apurado pela Diretoria de Prestação 
de Contas . iii)    Acrescer na Cláusula Quinta do Convênio original a 
partir deste instrumento, a dotação orçamentária do Município de nº 09 .
01 .01 .15 .451 .0017 .3045 .44905100 .  iv)    Alterar a Cláusula oitava do 
Convênio original para prorrogar a sua vigência por mais 365 dias, pas-
sando o vencimento para 29/11/2022 . Assinatura: 16/11/2021 .

10 cm -17 1556832 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo
2° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica nº 38, para a 
prorrogação da cessão do servidor Fernando Abade de Araújo Fer-
nandes, Masp1045398-3 . CEDENTE: SEGov – CESSioNário: 
SECuLT . 1 - o presente termo aditivo ao convênio de Cooperação 
Técnica tem por objeto a prorrogação de cessão doservidor Fernando 
Abade de Araújo Fernandes, Masp1045398-3,ocupante do cargo efe-
tivo deTécnico da Indústria Gráfica, do quadro de pessoal da Secretaria 
de Estado de Governo - SEGov, para continuar exercendo suas funções 
na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo - SECuLT, com ônus para 
o Cessionário . Parágrafo primeiro - o prazo de vigência do presente 
termo aditivo será de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 . 
Assinam: igor Mascarenhas Eto, pela Secretaria de Estado de Governo 
- SEGov e Leônidas José de oliveira, pela Secretaria de Estado de 
Cultura e Turismo – SECuLT . Data de assinatura: 17/11/2021 .

4 cm -17 1557299 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
 ExTrATo Do CoNvÊNio

Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e aFacul-
dade de Direito do Sul de Minas . objeto: Convênio de Estágio Curri-
cular obrigatório e não obrigatório que entre si celebram o Estado de 
Minas Gerais, por meio da Advocacia-Geral do Estado e a Faculdade 
de Direito do Sul de Minas . vigência: 5 (cinco) anos, a partir de 16 de 
Novembro de 2021 . Dotações orçamentárias: 1081 .03 .092 .711 .4259 .0
001 .3 .3 .90 .36 .01 .0 .10 .1 . Belo Horizonte, 17 de Novembro de 2021 .

2 cm -17 1556809 - 1

ouviDoriA-GErAL Do EStADo

AviSo DE LiCiTAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico nº 02/2021 . Critério de Julgamento: menor 
preço . Processo interno nº 1101014 000015/2021 . Base Legal: Lei 
Complementar nº . 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelas Leis Esta-
duais nº . 13 .994, de 18 de setembro de 2001, nº . 20 .826, de 31 de julho 
de 2013, pelos Decretos Estaduais nº . 45 .902, de 27 de janeiro de 2012, 
nº 46 .559, de 16 de julho de 2014, nº 47 .437, 26 de junho de 2018, nº . 
47 .524, de 6 de novembro de 2018, nº . 37 .924, de 16 de maio de 1996, 
nº 47 .740, de 21 de outubro de 2019, pela resolução SEPLAG nº 93, 
de 28 novembro de 2018, pelas resoluções Conjuntas SEPLAG/SEF 
n .º 3 .458, de 22 de julho de 2003 e nº 8 .898 de 14 de junho 2013, pela-
resolução Conjunta SEPLAG/SEF/JuCEMG n .º 9 .576, de 6 de julho 

2016, aplicando-se subsidiariamente, a Lei Federal n° 8 .666, de 21 de 
Junho de 1993 . objeto: Contratação dos dos serviços de Agente de inte-
gração, para atuar como mediador na operacionalização, gerenciamento 
dos Termos de Compromisso de Estágio - TCE e agenciamento de estu-
dantes regularmente matriculados e com frequência regular em cursos 
de educação superior, vinculados à estrutura do ensino público e pri-
vado do País, nos termos da Lei Federal Nº 11 .788, de 25 de setembro 
de 2008 . Data da sessão: 02/12/2021, às 10 horas no site www .compras .
mg .gov .br  . Edital na integra disponível em: www .compras .mg .gov .br  .

5 cm -17 1557135 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
ErrATA PrEGÃo 06/2021, PuBLiCADo NA PáG 24 Do DiA 17/11/2021 .

No item 14 do termo de referência, areia lavada média, onde se lê 189135, leia-se 181935. Os itens 83 e 84 do termo de referência, fita isolante, estão 
em duplicidade, considera-se somente um dos itens . Considerar como acréscimo no termo de referência o item:

CÓDiGo Do 
iTEM No SiAD QuANTiDADE uNiDADE DE

AQuiSiÇÃo DESCriÇÃo Do iTEM CATMAS

1744275 01 uNiDADE
rEFLETor - TiPo: HoLoFoTE DE SoBrEPor CoM ALCA AJuSTávEL; ESTru-
TurA: METAL; ACABAMENTo: PiNTurA ELETroSTáTiCA; viDro: BrANCo 
CriSTAL; LAMPADA: LED rGB; PoTENCiA: 200 W; TENSÃo: BivoLT; obs . 
refletor Rgb colorido, Led, Bivolt Slim, Ip66, com controle.

4 cm -17 1556882 - 1

TErMo DE CoNvÊNio
PMMG - 3ªrPM x 8ª Cia PM ind x Prefeitura Municipal de Confins. 
Convênio 03/2021 . objeto: Cooperação mútua visando aperfeiçoar o 
policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no município 
de Confins. Vigência: 18/11/2021 a 17/11/2025.

1 cm -17 1556794 - 1

ATo DE SoLuÇÃo - ProCESSo PuNiTivo - 
DESCuMPriMENTo DE CoNTrATo 

o TEN CEL PM, ordenador de Despesas do CSA-TiC/PMMG, no 
uso de suas atribuições, torna público o Despacho Decisório 08/2021, 
que reiterou todos os termos do Ato 76 de Solução à Portaria 67/2018, 
pelo qual promoveu a aplicação da PENALiDADE DE ADvErTÊN-
CiA ESCriTA CuMuLADA CoM A PENALiDADE DE MuLTA 
CoMPENSATÓriA na empresa CLiCKDATA SoLuÇÕES iNFor-
MATiCA LTDA EirELi – CNPJ 12 .431 .149/0001-04, calculada no 
importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da aquisição frustrada, 
perfazendo o total líquido de r$4 .250,40 .

3 cm -17 1556782 - 1

ATo DE rATiFiCAÇÃo DE iNExiGiBiLiDADE
Com base em toda documentação apresentada aos autos do Processo 
SEi nº 1250 .01 .0009723/2021-05 . Processo de Compras : 1255302-
324/2021, nos termos do artigo 2º, inciso iii, do Decreto Esta-
dual nº 43 .817, de 14 de junho de 2014, resolução nº 3 .720-CG, de 
09 de junho de 2003, e com fulcro no artigo 25, inciso i, da Lei nº 
8 .666/1993,rATiFiCoo Ato de inexigibilidade de Licitação do HPM , 
cujo objeto é Aquisição de 02 (DoiS) ELEMENToS DE TrABALHo 
que compõem osressectoscópiosda marca Karl Storz,para o Hospital 
da Polícia Militar de MG . Empresa: H . STrATTNEr & CiA . LTDA . 
CNPJ: nº 33 .250 .713/0002-43 . vigência : por 12 (doze) meses, a partir 
da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa do Estado de 
Minas Gerais . valor total: r$ 47 .860,28(Quarenta e Sete Mil e oitocen-
tos e Sessenta reais e vinte e oito Centavos ) . Dotação orçamentária: 
1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .4490 .52 .09 .49 .2 .0 .

4 cm -17 1557140 - 1

 AviSo DE LiCiTAÇÃo
 PMMG - 2 rPM . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 
125996600065/2021 . ProCESSo SEi: 1250 .01 .0010211/2021-21 . 
objeto: aquisição de materiais permanentes para as unidades da 2° 
rPM, a saber: TELEviSorES, vENTiLADorES E Ar CoNDiCio-
NADOS, com fornecimento imediato, no exercício financeiro de 2021,.
Propostas: Envio no Portal de Compras até as 08h59min do dia 29 de 
novembro de 2021 . www .compras .mg .gov .br

2 cm -17 1556822 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG - CAP – Pregão Eletrônico nº 1250133 58/2021 – objeto: aqui-
sição de Lâmpadas Led e Materiais Elétricos para aDiretoria de recur-
sos Humanos da PMMG e Centros subordinados, bem como demai-
sunidades alocadas no antigo prédio do QCG, apoiadas pelo CAP, 
conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no 
Edital e seus anexos . A Sessão de Pregão ocorrerá dia 30/11/2021, às 
09h00min . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG até as 08:59h de 
30/11/2021 . Edital disponível no site www .compras .mg .gov .br e www .
policiamilitar .gov .br .

3 cm -17 1556976 - 1

ExTrATo DE HoMoLoGAÇÃo
 PMMG – 7ª rPM – PrEGÃo ELETrÔNiCo

 unidade Executora: 1259975 . Processo de Compras nº . 44/2021 . 
objeto: Pregão Eletrônico para aquisição de cadeiras e bebedouros para 
o 23º BPM e CoPoM da 7ª - Divinópolis/MG . Homologa-se para o for-
necedor AMETTAL iNDÚSTriA E CoMÉrCio DE MÓvEiS LTDA 
– ME CNPJ: 37 .059 .533/0001-59 . valor: r$ 26 .649,80 . o processo de 
compras encontra-se a disposição dos interessados no site www .com-
pras .mg .gov .br .

2 cm -17 1556899 - 1

TErMo ADiTivo
PMMG–CSC-SAÚDE x DiEx DiSTriBuiDorA ATACADiSTA 
iMPor . ExPor . DE MEDiCAMENToS E ProDuToS PArA A 
SAÚDE LTDA . Pregão Eletrônico 14/2020 . Processo de Compras 
1255302 000014/2020 . Contrato n° SiAD 9247137/2020 . Termo Adi-
tivo 02/2021 . objeto: alteração quantitativa de acréscimo .

2 cm -17 1556788 - 1

AviSo DE EDiTAL
PMMG-CPE, Pregão Eletrônico: Nº 22/2021 . Processo de compras 
nº1259965 .57 .2021 . objeto: Contratação de Empresa Especializada em 
manutenção preventiva, corretiva e revisão de veículos e Motocicle-
tas de diversas marcas/modelos para o CPE/PMMG . Envio de proposta 
entre 16h de 18/11/2021 até às 08h59min de 30/11/2021 . Data do pre-
gão 30/11/2021 às 09horas .www .compras .mg .gov .br .

2 cm -17 1556890 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
PMMG–CSC-SAÚDE x DrAGEr iNDÚSTriA E CoMÉrCio 
LTDA . inexigibilidade de Licitação 04/2017 . Processo de Compras 
1252114 000039/2017 . Contrato n° SiAD 9162746/2017 . Termo Adi-
tivo 05/2021 . objeto: prorrogação de vigência .

1 cm -17 1556789 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
PMMG – 60º BPM x Prefeitura de Nova Serrana/MG . Primeiro Termo 
Aditivo ao Convênio 01/2021 . objeto: alterar o item 4 .1 da Cláusula 
Quarta – Do valor, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: 
“4 .1 o valor total do presente Termo de Convênio está estimado em 
r$540 .000,00, devendo ser gasto pelo MuNiCÍPio r$450 .000,00 e 
executado pela PMMG r$90 .000,00 a título de contrapartida” . Alterar 
o Plano de Trabalho do Convênio 01/2021, item 5 .1 e 5 .2, valores dos 
meses de novembro e dezembro .

2 cm -17 1556808 - 1

ExTrATo DE PErMiSSÃo DE uSo
PMMG/2rPM x Município de Betim/MG - Permissão de uso S/N, 
2021 . o Cel PM Comandante da 2ª rPM faz publicar que no dia 14 
de outubro de 2021 foi assinado o Termo de Permissão de uso com o 
Município de Betim, cujo objeto é a transferência de posse de área e 
imóvel público de 5 .517 m², lotes 01 a 15, quarteirão 19, bairro ingá, 
Betim/MG, para servir de sede para o 33º BPM, findando o prazo con-
tratual em 02 de janeiro de 2037 .

2 cm -17 1556854 - 1

TErMo DE CoNvÊNio
PMMG - 3ªrPM x 8ª Cia PM ind x Prefeitura Municipal de Santana do 
riacho . Convênio 02/2021 . objeto: Cooperação mútua visando aper-
feiçoar o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no 
município de Santana do riacho . vigência: 18/11/2021 a 17/11/2025 .

1 cm -17 1556797 - 1

 ExTrATo DE EDiTAL
 PMMG-EM/17ªrPM . Pregão Eletrônico unidade 1259972 . Processo 
34/2021; objeto Contratação de empresa(s) visando a execução de ser-
viços de manutenção e reparo nas instalações físicas de banheiros e 
vestiário feminino da 234ª Cia ET, nas instalações físicas das Seções de 
Atenção de Saúde - SAS do 56º BPM e 17ª rPM, bem como reforma/
manutenção no 4º Pel de Baependi, conforme especificações constan-
tes no Anexo i - Termo de referência, e de acordo com as exigências e 
quantidades estabelecidas no edital e seus anexos . Abertura da Sessão 
às 09:00h de 30/11/2021 .

3 cm -17 1556900 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
 PMMG–15ª rPM . Pregão Eletrônico . Processo de Compra nº 1259970-
035/2021 . objeto: aquisição de mobiliário, ar condicionado e eletroe-
letrônicos para o 19º BPM e 14ª Cia PM Ind, conforme especificações 
constantes no Edital . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 
08:30h de 19/11/2021 até às 08:30h de 30/11/2021 . Abertura da sessão: 
às 09:00h de 30/11/2021 . Site: www .compras .mg .gov .br e https:/www .
policiamilitar . .mg .gov .br/portal-pm/licitacao .action .

2 cm -17 1556989 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

 ExTrATo Do CoNTrATo
 Extrato do Contrato nº 9312357/2021 de Serviço, firmado entre o IPSM 
e o fornecedor 09 .593 .863/0001-94 - BAuEN ArQuiTETurA, Pro-
JEToS E CoNSuLToriA LTDA, Processo de compra nº 2121022 
000049/2021, Dispensa de Licitação . objeto: CoNTrATAÇÃo DE 
EMPrESA ESPECiALiZADA NA árEA DE ENGENHAriA, CoM 
ForNECiMENTo DE MATEriAL, MÃo DE oBrA E FErrA-
MENTAS CoM A FiNALiDADE DE ExECuTAr SErviÇo TÉC-
NiCo ESPECiALiZADo DESTiNADo A rEForMA Do rAMAL 
DE ENTrADA DE áGuA Do PrÉDio SEDE Do iPSM, LoCA-
LiZADo NA ruA PArAÍBA, Nº 575, BAirro SAvASSi, BELo 
HoriZoNTE, MiNAS GErAiS . valor total: r$ 11 .752,62 . vigência: 
90 (noventa) dias, a iniciar na data de sua publicação . Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 2121 .10 .122 .705 .2017 .0001 .339039 .22 .0 .10 .1; 2
121 .09 .122 .705 .2018 .0001 .339039 .22 .0 .10 .1 . Assinatura: 17/11/2021 . 
Signatários: pela contratada Sra . Maria irene Guimarães Heinisch, pelo 
contratante Sr . Paulo de vasconcelos Júnior - Cel . PM Qor, Diretor de 
Planejamento, Gestão e Finanças .

4 cm -17 1557273 - 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 3202111172247170128.
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