
 24 – terça-feira, 07 de Junho de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
 rESoLuÇÃo CoNuN/uEMG Nº 561, 

DE 03 DE JuNHo DE 2022 .
 Altera a resolução CoNuN/uEMG Nº 266, de 02 de outubro de 2012, 
que aprova o Estatuto da universidade do Estado de Minas Gerais 
- uEMG .
o Conselho universitário da universidade do Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, tendo em vista o 
art. 97, § 1º e 2º, do Decreto nº 46.352, de 25 de novembro de 2013, e 
considerando a deliberação levada a efeito na 3ª reunião ordinária - 2ª 
sessão, realizada em 30 de maio de 2022,
 resolve:
Art . 1º os arts . 77 e 78 do Estatuto da universidade do Estado de Minas 
Gerais - uEMG, aprovado pela resolução CoNuN/uEMG nº 266, de 
02 de outubro de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 77 ( . . .)
 Parágrafo único: o professor que tiver projeto de pesquisa aprovado 
pelo Conselho Departamental poderá fazer a opção pela dedicação 
exclusiva, nos termos da legislação específica.”
Art . 78 ( . . .)
§ 4º O professor que tiver projeto de extensão aprovado pelo Conselho 
Departamental poderá fazer a opção pela dedicação exclusiva, nos 
termos da legislação específica.”
Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, 03 de junho de 2022 .

 Lavínia rosa rodrigues
 Presidenta do Conselho universitário

06 1644740 - 1

ATo N .º 1276/2022 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 
4°, § 4º. 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, MArCELLE BELTrÃo 
BEDOUCH, Masp n.º 11526381, da Unidade Acadêmica de Passos, 
da função de Professor de Educação Superior, Nível Iv, Grau A, Edital 
10/2022, vaga 42, carga horária de 30 horas aula semanais, a contar 
de 28/04/2022 .
ATo N .º 1277/2022 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º. 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, rEINALDo ANTÔNIo BASToS 
FILHO, Masp n.º 14875702, da Unidade Acadêmica de Passos, da 
função de Professor de Educação Superior, Nível vI, Grau A, Edital 
10/2022, vaga 54, carga horária de 20 horas aula semanais, a contar 
de 24/05/2022 .
ATo N .º 1278/2022 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º. 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, ANDrEIA MArQuES MACIEL DE 
CARVALHO, Masp n.º 14429310, da Unidade Acadêmica de Passos, 
da função de Professor de Educação Superior, Nível Iv, Grau A, Edital 
10/2022, vaga 56, carga horária de 30 horas aula semanais, a contar 
de 17/05/2022 .
ATo N .º 1279/2022 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º. 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, GLILCIANE MorCELI, Masp n .º 
14808745, da Unidade Acadêmica de Passos, da função de Professor de 
Educação Superior, Nível vI, Grau A, Edital 15/2022, vaga 01, carga 
horária de 30 horas aula semanais, a contar de 23/05/2022 .
ATo N .º 1280/2022 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º. 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, AMANDA APArECIDA BorGES, 
Masp n.º 14133813, da Unidade Acadêmica de Passos, da função de 
Professor de Educação Superior, Nível vI, Grau A, Edital 15/2022, vaga 
17, carga horária de 20 horas aula semanais, a contar de 17/05/2022 .
ATo N .º 1281/2022 DISPENSA A PEDIDo, nos termos do artigo 4°, 
§ 4º. 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, PrISCILA FrEITAS DAS NEvES 
GONÇALVES, Masp n.º 13793906, da Unidade Acadêmica de Passos, 
da função de Professor de Educação Superior, Nível I, Grau A, Edital 
15/2022, vaga 23, carga horária de 20 horas aula semanais, a contar 
de 03/05/2022 .
ATo N .º 1282/2022 rEGISTrA AFASTAMENTo Por MoTIvo DE 
LuTo, nos termos da alínea “b” do art . 201 da Lei nº 869/1952, por 8 
(oito) dias, a servidora MArIA GorETTI DE MorAIS CorrEA, 
Masp n .º 1232319-2, da reitoria, a contar de 02/06/2022 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora

06 1645329 - 1

Fundação caio martins - FucAm
Presidente: Geraldina rodrigues de Souza

A Presidente desta Fundação Educacional Caio Martins, no uso 
de suas atribuições, TorNA SEM EFEITo A CoNCESSÃo DE 
CoMPoSIÇÃo rEMuNErATÓrIA, nos termos do art . 20, II, 
da Lei Delegada nº 175, de 26/01/2007, alterada pelo art . 16da Lei 
Delegada nº 182, de 21/01/2011, outrora concedida a servidora Aliny 
Tavares Pimenta, Masp1513654-2, com publicação no Diário Oficial 
em 17/03/2022 .
Belo Horizonte, de 03 de Junho de 2022 . Geraldina rodrigues de 
Souza . Presidente .

06 1645134 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491001429/2022 . Partícipes: 
SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICIPIo DE 
PIAu  . objeto: Aquisição de 01(um)veículo tipo automotor hatch, zero 
km, com 05 lugares incluindo o motorista, zero km, motor mínimo 1 .0, 
potência mínima 66 cv, motor bicombustível (álcool/gasolina), câmbio 
de 05 marchas, direção hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de freio com 
abs, airbagduplo, tapetes de borracha para o interior . Todos os demais 
itens acessórios exigidos pelo código brasileiro detrânsito . valor do 
repasse: r$ 77 .827,20 . valor da Contrapartida: r$ 786,13 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 1 . 
Assinatura: 03/06/2022. Vigência: 365 dias.

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491001479/2022 . Partícipes: SECrETArIA 
DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
NovA BELÉM  . objeto: aquisição de 1 (um) veículo tipo van, zero 
km, capacidade mínima para 15 lugares mais 01 para o motorista, 
combustível diesel, potência mínima 130 CV, direção hidráulica ou 
elétrica, mínimo 06 marchas à frente e 01 à ré, ar condicionado . valor 
do repasse: r$ 276 .333,33 . valor da Contrapartida: r$ 48 .766,67 . 
Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 024 2007 0001 4440 42 
01 0 10 1. Assinatura: 03/06/2022. Vigência: 365 dias.

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491001489/2022 . Partícipes: 
SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo e MuNICIPIo DE 
GoIANá  . objeto: Aquisição de 01(um) veículo tipo automotor hatch, 
zero km, com 05 lugares incluindo o motorista, zero km, motor mínimo 
1.0,potência mínima 66 cv, motor bicombustível (álcool/gasolina), 
câmbio de 05 marchas, direção hidráulica,eletro-hidráulica ou elétrica, 
ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de freio com 
abs, airbagduplo, tapetes de borracha para o interior . Todos os demais 
itens acessórios exigidos pelo código brasileiro detrânsito . valor do 
repasse: r$ 77 .826,99 . valor da Contrapartida: r$ 786,34 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1491 04 122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 1 . 
Assinatura: 03/06/2022. Vigência: 365 dias.

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491001483/2022 . Partícipes: SECrETArIA 
DE ESTADo DE GovErNo e MuNICÍPIo DE NovorIZoNTE  . 
objeto: 1 . Aquisição de 01 (um) veículo tipo automotor hatch, zero 
km, com 05 lugares incluindo o motorista, zero km, motor mínimo 
1.0, potência mínima 66 cv, motor bicombustível (álcool/gasolina), 
câmbio de 05 marchas, direção hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica, 
ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de freio 
com ABS, airbag duplo, tapetes de borracha para o interior . Todos os 
demais itens acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito . 2 . 
Aquisição de 01(um) veículo tipo van 15 lugares s/ adaptação; veículo 
0 (zero) km; capacidade mínima para 15 lugares; combustível: diesel; 
potência mínima de 115cv; ar condicionado; direção hidráulica; mínimo 
05 marchas; freio a disco nas 4 rodas; travas elétricas; vidros elétricos 
dianteiros; rádio am/fm . Todos os demais itens acessórios exigidos pelo 
código brasileiro de trânsito . valor do repasse: r$ 351 .397,20 . valor 
da Contrapartida: r$ 3 .549,46 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 
04 122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 1 . Assinatura: 03/06/2022 . 
Vigência: 365 dias.

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491001481/2022 . Partícipes: SECrETArIA 
DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
NovA BELÉM  . objeto: Aquisição de 01 (um) veículo tipo automotor 
hatch, zero km, com 05 lugares incluindo o motorista, zero km, motor 
mínimo 1.0, potência mínima 66 cv, motor bicombustível (álcool/
gasolina), câmbio de 05 marchas, direção hidráulica, eletro-hidráulica 
ou elétrica, ar condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema 
de freio com ABS, airbag duplo, tapetes de borracha para o interior . 
Todos os demais itens acessórios exigidos pelo código brasileiro de 
trânsito valor do repasse: r$ 77 .827,20 . valor da Contrapartida: r$ 
786,13 . Dotação orçamentária Estadual: 1491 04 122 024 2007 0001 
4440 42 01 0 10 1. Assinatura: 03/06/2022. Vigência: 365 dias.

16 cm -06 1644789 - 1

 ExTrATo DE CoNvÊNIo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA
 Convênio de Cooperação Técnica n° 89, que entre si celebram a 
Secretaria de Estado de Governo – SEGov, como cedente e a Polícia 
Civil de Minas Gerais - DETrAN, como cessionária . objeto: Cessão 
do servidor Antônio Alves Guimarães, Masp270880-8, ocupante 
do cargo efetivo deAuxiliar da Indústria Gráfica, para exercer suas 
funções na Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG, com ônus para o 
Cessionário . Fundamento normativo: Incisos I a v, vII e vIII do art . 
15º do Decreto 47 .558/2018 . Ficam convalidados todos os atos e 
procedimentos atinentes à cessão doservidorpraticados no período 
compreendido entre 01/01/2022até a data de publicação do presente 
instrumento . Assinam: Igor Mascarenhas Eto, pela SEGov e Eurico 
da Cunha Neto,pela Polícia Civil de Minas Gerais - DETrAN: Data da 
assinatura: 06/06/2022 .

3 cm -06 1645091 - 1

 APoSTILAMENTo DE CoNTrATo
 PMMG–EM/17ªrPM x T .H .v Saneamento Eireli . Contrato 9196474; 
Apostilamento 01/2021 . objeto: Prestação de serviços continuados 
de conservação, higienização, limpeza e manutenção predial nas 
dependências da SAS/56º BPM. Reajuste de Valor: Fica repactuado 
o valor de R$ 5.447,53 em decorrência da CCT/2021. A repactuação 
retroage a Janeiro de 2021 .

2 cm -06 1645272 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG – EM4rPM . Pregão Eletrônico 07/2022, Processo SEI nº 
1250 .01 .0004619/2022-70 . Processo de Compra nº 22/2022, unidade 
de compra nº 1253828 . objeto: Aquisição de material permanente para 
atender às necessidades do 68º BPM da 4ª rPM em Leopoldina-MG, 
considerando a disponibilização de recurso de Emenda Parlamentar, 
proposta pelo Deputado Federal Júnior Amaral, conforme Edital . 
Propostas: Envio ao Portal de Compras/MG de 08:00 horas de 
07/06/2022 até 08:30 horas de 20/06/2022 . Pregão no site www .
compras .mg .gov .br . 

Juiz de Fora, 06 de Junho de 2022, Sávio Geraldo Corsino Pires, 
TEN CEL PM, ordenador de Despesas da 4ª rPM – PMMG .

3 cm -06 1645020 - 1

 ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
 PMMG – BPMrv x Destilaria de álcool de Serra dos Aimorés . 
Convênio: Cooperação mútua entre os convenentes para o 
estabelecimento de condições visando aperfeiçoar o policiamento 
rodoviário no município de Nanuque e Serra dos Aimorés/MG . 
Vigência: 01/06/22 a 30/11/22.

1 cm -06 1644872 - 1

 ExTrATo CESSÃo DE uSo
PMMG – 7º BPM x Prefeitura Municipal de Lagoa da Prata/MG . 
Cessão de uso n .º 02/2022 . objeto: Cessão de uso de imóvel para 
funcionamento da 107ªCia PM de Lagoa da Prata. Vigência final: 
31/12/2022 .

1 cm -06 1645071 - 1

TErMo ADITIvo
Termo Aditivo 07/2022 - PMMG – EM/13ª rPM x Marlus Mendes 
Batista - ME; objeto: reajuste da CCT 2022 referente Contrato nº 
9211202/2019, Alteração do valor, passando o valor do contrato r$ 
94 .780,08 para o valor r$ 99 .118,08; www .compras .mg .gov .br .

1 cm -06 1645188 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
PMMG/AJuDÂNCIA-GErAL . Pregão eletrônico 04/2021 
Processo de Compras 1261556 00067/2022 . Processo SEI: nº 
1250 .01 .0002751/2022-66 . objeto: Contratação de empresa, para a 
realização do evento denominado “SEMINárIo INTErNACIoNAL 
DoProErD”, devidamente cadastrada nos termos dos artigos 21e 22, 
ambos da Lei 11 .771/08 . Às 16h40min ., do dia 03 de junho de 2022, 
após constatadas as regularidades dos atos procedimentais, a autoridade 
competente, Sra . Ten Cel Adriana Alfenas de Paiva Faria, homologa 
e conclui o pregão para, contratação de empresa para a realização de 
evento conhecido “SEMINárIo INTErNACIoNAL DoProErD” . 
Ata do pregão e Termo de Conclusão disponível no site: www .compras .
mg .gov .br

3 cm -06 1644912 - 1

TErMo ADITIvo
Termo Aditivo 05/2022 - PMMG – EM/13ª rPM x Marlus Mendes 
Batista - ME; objeto: reajuste da CCT 2022 referente Contrato nº 
9219494/2019, Alteração do valor, passando o valor do contrato r$ 
49 .936,22 para o valor r$ 52 .466,76; www .compras .mg .gov .br .

1 cm -06 1645192 - 1

 AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG - 2 rPM . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 1259966 
00015/2022 . Processo SEI 1250 .01 .0004720/2022-59 . revitalização 
de placas e totem para atender demanda do 18º BPM, no exercício 
financeiro de 2022. Propostas: Envio no Portal de Compras até as 
08h59min do dia 22 de Junho de 2022 . www .compras .mg .gov .br

2 cm -06 1644852 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG/SECrETArIA ESTADuAL DE SAÚDE/CoMAvE x vIBrA 
ENErGIA S/A . 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9291653/2021 . objeto: 
O reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 9291653/2021, 
para fornecimento de querosene de aviação (QAv-BH) . A cláusula 
3 .1 do contrato passa a vigorar com a seguinte redação:”3 .1 . o valor 
estimado do presente Termo de Contrato éde r$1 .092 .735,00 (um 
milhão, noventa e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais)” .

2 cm -06 1645157 - 1

TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
CMI-PM/DAL-PMMG - 4º TA Ao CT 09/2019, CoMPrAS 
9214016/2019 . CMI x TICKET GESTÃo EM MANuTENÇÃo 
EZC S .A, CNPJ: 08 .273 .364/0001-57 . objeto: objeto a alteração da 
Cláusula Oitava do Contrato – DA VIGÊNCIA, prorrogando a vigência 
contratual por mais 24 (vinte e quatro) meses, passando o vencimento 
da vigência do dia 07 de junho de 2022 para o dia 07 de junho de 
2024, com fulcro no relatório do Fiscal e Despacho do ordenador de 
Despesas, além da manifestação da empresa de que tem interesse pela 
na continuidade da prestação do serviço, tendo como fundamento do 
ato o artigo 57, da Lei 8 .666/93 . Informações: tel: (31) 2123-1039, em 
horário comercial ou no e-mail: cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br.

3 cm -06 1644795 - 1

TErMo ADITIvo DE CoNTrATo
CMI-PM/DAL-PMMG - 2º TA Ao CT 294/2021, CoMPrAS 
9317511/2021 . CMI x MArTINS & rABELo CoNSTruÇÕES E 
EQuIPAMENToS LTDA-ME, CNPJ: 12 .911 .931/0001-20 . objeto: 
alteração da Cláusula Quinta - PrAZoS, em razão da solicitação 
da Contratada, por meio do ofício nº 013/2022, a qual foi acolhida 
parcialmente pelo Fiscal de Contrato, por meio da mensagem de 
Protocolo nº 202204051849391-2204 e 202205053211842-2205, do 
Painel Administrativo e pelo Fiscal Técnico de Engenharia, por meio 
do Parecer Técnico nº 074/2022, do Centro de Projetos e obras da 
Diretoria de Apoio Logístico, tendo como fundamento do ato o art . 57, 
§1º, inciso II, da Lei 8666/93.. Informações: tel: (31) 2123-1039, em 
horário comercial ou no e-mail: cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br. 

3 cm -06 1644784 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG–EM/17rPM x SErrALHErIA JuNQuEIrA LTDA, 
CNPJ 05 .638 .892/0001-74 – Pregão Eletrônico - Processo 06/2022 - 
unidade 1259972, Contrato 9340346 . objeto: Contratação de empresa 
especializada em prestação de serviços de serralheria para cobertura em 
estrutura metálica da garagem do pátio da 81ª Cia PM em ouro Fino/
MG, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas. 
Vigência: 12 meses a contar da publicação. Valor: R$ 30.730,00.

2 cm -06 1645061 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG/DF – 2º Termo Aditivo ao Convênio 42/2020. Partes: Polícia 
Militar de Minas Gerais e o Município de Nova Lima/MG . objeto: 
Alterar vigência, e o plano de trabalho. Vigência: será de 27 (vinte e sete) 
meses contados a partir da publicação . ASSINATurA:27/05/2022 .

1 cm -06 1644786 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
PMMG/AJuDÂNCIA-GErAL . Pregão eletrônico 03/2021 
Processo de Compras 1261556 00062/2022 . Processo SEI: nº 
1250 .01 .0003157/2022-65 . objeto: Contratação de empresa para a 
prestação de serviços gráficos, conforme condições, quantidades, 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência. 
Às 15h30min ., do dia 03 de junho de 2022, após constatadas as 
regularidades dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra . 
Ten Cel Adriana Alfenas de Paiva Faria, homologa e conclui o pregão 
para, contratação de empresa para a prestação de serviços gráficos. Ata 
do pregão e Termo de Conclusão disponível no site: www .compras .
mg .gov .br

3 cm -06 1644919 - 1

AvISo DE ToMADA DE PrEÇoS
PMMG–8ª rPM . Tomada de Preço Nº 02/2 .022-8ª rPM - Processo de 
Compras Nº 1253826 000015/2022 . objeto: Contratação de empresa 
de arquitetura / engenharia para a implantação do Posto orgânico de 
Combustível - PoC, no 65º BPM sediado no município de Guanhães, 
compreendendo toda infraestrutura referente a pista de descarga, 
abastecimento, parte elétrica, abrigo do quadro de força e comando do 
posto de abastecimento, sonda, terminal controlador de abastecimento 
(TCA) em módulos skid, civil, hidráulica, projeto de incêndio, 
certificado do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais 
(CBMMG), projeto planialtimétrico cadastral, teste de estanqueidade, 
aquisição de 01 (um) módulo de abastecimento automotivo completo 
bipartido, conforme Edital . visita Técnica: conforme expresso no 
Edital, devendo agendar pelos telefones (33) 3421-5820, (33), 3421-
3904 ou (33) 9 9984-7597, nos dias úteis, de 08h00min às 17h00min 
nos dias úteis, com exceção da quarta-feira que será das 08h30min 
às 13h00min . Data da licitação: 23/06/2 .022 a partir das 08h30min . 
A íntegra do Edital estará disponível a partir do dia 09/06/2 .022 no 
site: www .compras .mg .gov .br e no site www .sei .mg .gov .br Processo 
Nº 1250 .01 .0005444/2022-08 . outras informações poderão ser obtidas 
pela Seção de Compras-8ª rPM através do telefone: (33) 3202-7237 .

5 cm -06 1645331 - 1

 AvISo DE LICITAÇÃo
 PMMG - 2 rPM . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 1259966 
00007/2022 . Processo SEI 1250 .01 .0005014/2022-75 . fornecimento de 
materiais de higiene e limpeza para as unidades da 2ª região de Polícia 
Militar: sede da 2ª rPM,6ª Cia PM Ind, 7ª Cia PM Ind, 2º BPE, 18º 
BPM, 33º BPM, 39º BPM, 40º BPM, 48º BPM, 66º BPM e NAIS, com 
fornecimento parcelado, no exercício financeiro de 2022. Propostas: 
Envio no Portal de Compras até as 08h59min do dia 23 de junho de 
2022 . www .compras .mg .gov .br

2 cm -06 1644775 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
 PMMG – 11ª rPM  . Pregão eletrônico no 1257654 24 2022; objeto: 
Prestação de serviços de coleta e transporte externos, tratamento 
térmico por meio de incineração dos resíduosde serviços de saúde e 
disposição final dos rejeitos dos grupos: “A”, “B” e “E”, gerados pelo 
Núcleo de Atendimento Integral à Saúde (NAIS) da PMMG nas cidades 
de Montes Claros/MG e Januária/MG . Propostas: envio ao Portal de 
Compras/MG, entre 14h de 08/06/2022 até às 08h59min de 21/06/2022 
 . Sítio: www  .compras  .mg  .gov  .br

2 cm -06 1645294 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – EM6rPM x Micro Empreendedor Individual Anderson 
Schmautz - MEI . Contrato nº 01 .4/2022 . objeto: Contrato de concessão 
administrativa onerosa de uso do imóvel destinado a fins comerciais 
do ramo de lanchonete e restaurante, nas dependências da Praça de 
Esportes do 8º BPM. Valor R$ 7.440,00. Vigência: até 05/06/2023, a 
partir da data de assinatura .

2 cm -06 1645217 - 1

 ExTrATo ATo DE SoLuÇÃo
PMMG – CSC-Saúde x Empresa CM Hospitalar S .A . Solução 
do Processo Administrativo Punitivo . Fornecedor entregou 
com mais de 30 dias de atraso os itens de materiais 001516981, 
001520270,001520369 e001607367 . o ordenador de Despesas resolve 
aplicar as sanções de advertência e de multa no valor de R$ 60.465,76 
(Sessenta Mil, Quatrocentos e Sessenta e Cinco reais e Setenta e Seis 
Centavos). Determina a notificação do fornecedor para ciência da 
decisão e pagamento da multa aplicada ou apresentação de recurso 
Administrativo .

2 cm -06 1645236 - 1

PuBLICAÇÃo DE ATA rEGISTro DE PrEÇo
CMB/DAL – PMMG: PuBLICAÇÃo Ata 07/2022, Planejamento 
33/2022 - A PMMG torna público que rEGISTrou o PrEÇo do 
LoTE 01, capacete para motociclista, valor unitário r$ 484,45, para 
a empresa MAQNETE CoMÉrCIo E SErvIÇoS EIrELLI, CNPJ 
18 .152 .404/0001-66, por um período de 12 meses a contar da data da 
publicação no Diário Oficial, não podendo ser prorrogada. A íntegra 
da Ata do rP encontra-se disponível aos interessados no site: www .
compras .mg .gov .br

2 cm -06 1644752 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PMMG –12ª rPM . Pregão Eletrônico 11/2022 . Processo de compras 
1259968 000015/2022 . objeto: Aquisição de materiais permanentes e 
de consumo para as unidades da 12ª rPM . Propostas: envio ao Portal 
de Compras/MG até 12h59min de 23/06/2022 .

 ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG-12ª rPM x r & v SErvIÇoS DE ENGENHArIA E 
ToPoGrAFIA LTDA - ME . Pregão 10/2022 - Processo de Compra 
1259968 11/2022 - Contrato nº 9340442 . objeto: CoNTrATAÇÃo de 
empresa para revitalização do SAS 62º BPM em Caratinga/ MG . valor: 
R$ 90.045,00. Vigência: doze meses a partir da publicação.

3 cm -06 1645308 - 1

 ExTrATo DE TErMo DE CESSÃo DE uSo .
PMMG – 21ª CIA PM IND x Município de rio Casca/MG . Cessão 
de uso 01/2022; objeto: Cessão gratuita do veículo marca renault, 
modelo Duster INT 16 CvT, ano de fabricação 2022, ano modelo 
2023, placa ruB-8G37, chassi: 93YHJD205PJ207976, de propriedade 
do Cedente, para uso da Cessionária no Pelotão PM de rio Casca . 
Vigência: 04/05/2022 até 03/05/2027.

2 cm -06 1644724 - 1

 ACErTo DE ESCrITA - SoLuÇÃo DE PAP .
PuBLICAÇÃo DE 01/06/2022, 

oNDE SE LÊ:
PMMG–EM/17ª RPM. Ao compulsar o SEI foi verificado que 
há necessidade de dar continuidade ao PAP 53 apenso ao SEI 
1250 .01 .0010175/2021-23 . o Sr . CHEM exarou solução no sentido 
de: a) enquadrar o fornecedor no art . 87, inciso II da Lei nº 8 .666/93 
c/c cláusula 14 do contrato c/c item 14 .3 .1 do Edital; b) aplicar ao 
fornecedor a sanção de multa compensatória correspondente a 20% 
(vinte por cento) sobre o valor do contrato (r$ 71 .050 .46), haja 
vista a inexecução injustificada do objeto contratual;c) determinar 
a notificação do fornecedor para ciência da presente decisão com 
a observância do disposto nos §§1º e 2º do artigo 41 do Decreto n. 
45 .902/2012, oportunizando-lhe a interposição de recurso pelo prazo de 
05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação do presente ato, nos termos 
do inciso I do artigo 109 da Lei n . 8 .666/93, bem como o pagamento da 
multa aplicada, informando-o que a interposição de recurso não possui 
efeito suspensivo, nos termos do art . 44 do Decreto n . 46 .668/2014, o 
que ensejará a atualização do valor da sanção pecuniária, com fulcro 
no art . 50 da mesma norma e encaminhamento à Advocacia Geral do 
Estado para controle de legalidade e inscrição em dívida ativa em caso 
de não pagamento .

oLDAIr APArECIDo DE FrEITAS, TEN CEL PM
 ordenador de Despesa da 17ª rPM

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
ExTrATo DE TErMoS DE DoAÇÃo KIT DEFESA CIvIL

resumo dos Termos de Doações celebrados entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio do Gabinete Militar do Governador, por meio da 
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, doravante denominadoDoADor, e os Município, doravante denominado DoNATárIo, conforme o 
Quadro - Relação de Municípios Donatários. Objeto: doação de Kit Defesa Civil, em caráter definitivo e sem encargos, sendo osmateriais (1) 
Notebook, (1) Camioneta, (5) Coletes e (1) Trena Eletrônica, constantesdo Quadro 1 -Detalhamento de Materiais Doados, Anexo Único do referido 
Termo de Doação. Valor Total do Kit Defesa Civil: R$ 163.385,72 (cento e sessenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois 
centavos) . Signatário Doador: Cel PM osvaldo de Souza Marques (Chefe do Gabinete Militar do Governador e Coordenador Estadual de Defesa 
Civil) .

Quadro – relação de Municípios Donatários
Donatário Signatário do Munícipio Data de Assinatura Processo SEI Nº

São Gonçalo do rio Abaixo raimundo Nonato Barcelos 03/06/2022 1070 .01 .0003772/2021-02

6 cm -06 1645233 - 1

coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo
 CorrEGEDorIA-GErAL

NoTIFICAÇÃo Por EDITAL
 o Presidente da Comissão do Processo Administrativo de 
responsabilização do PAr nº 01/2018, instaurado pelo Controlador-
Geral do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Portaria CGE nº 
05/2018, publicada no Diário Oficial do Executivo em 08/05/2018, 
para apuração de eventuais responsabilidades administrativas, com 
fundamento no art . 10 do Decreto Estadual n° 46 .782/2015, em razão 
das anteriores tentativas infrutíferas de notificação por todos os meios 
legais cabíveis, como via postagens pelos correios, telefone e e-mail, 
NoTIFICA a empresa AEP – CoNSTruÇÕES E urBANIZAÇÕES 
LTDA ., CNPJ 05 .648 .230/0001-85, na pessoa de seus representantes 
legais e/ou sócios administradores, para, querendo, apresentar DEFESA, 
no prazo de 30 (trinta) dias, acerca dos fatos acusatórios constantes na 
referida Portaria de instauração do PAr nº 01/2018, quais sejam: “ . . . 
por ter, em tese, incorrido na prática dos ilícitos descritos nos incisos 
Iv, alíneas, “b” e “d”, do art . 5º da Lei Federal nº 12 .846/2013” .
os representes legais e/ou procuradores constituídos pela pessoa 
jurídica (empresa), mediante comprovação dessa condição, deverão 
entrar em contato pelo e-mail atende.correicao@cge.mg.gov.br ou 
helton.almeida@cge.mg.gov.br, para receberem as devidas orientações 
relativas ao necessário cadastramento prévio no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, tendo em vista que o referido processo atualmente 
tramita em meio eletrônico (virtual), conforme determinação do Decreto 
Estadual nº 47 .228/2017 . Após o cadastramento no SEI, a pessoa 
jurídica obterá acesso eletrônico (virtual) a todos os atos processuais e 
poderá inserir sua defesa, alegações finais ou outras manifestações nos 
autos, conforme o caso .

 Ressalta-se, por fim, que a presente publicação torna válida e eficaz 
esta notificação, para todos os fins legais, e que, portanto, a tramitação 
processual prosseguirá independentemente de manifestação da defesa, 
nos termos do art . 10, inciso vIII, e do art . 17, parágrafo único, do 
Decreto Estadual nº 46 .782/2015 .

Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 06 de junho de 2022 .
 Helton José Almeida de Souza

 Presidente da Comissão Processante – PAr nº 01/2018
8 cm -06 1644935 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

 ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE CoNvÊNIo
 PMMG – BPMRv x Prefeitura Municipal de Nova Ponte/MG. Convênio: 
Cooperação mútua entre os convenentes para o estabelecimento de 
condições visando aperfeiçoar o policiamento rodoviário no município 
de Nova Ponte/MG. Vigência: 01/06/22 a 31/12/24.
 PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de Pedrinópolis/
MG. Convênio: Cooperação mútua entre os convenentes para o 
estabelecimento de condições visando aperfeiçoar o policiamento 
rodoviário no município de Pedrinópolis/MG. Vigência: 01/06/22 a 
31/12/24 .
 PMMG – BPMrv x Prefeitura Municipal de Santa Juliana/
MG. Convênio: Cooperação mútua entre os convenentes para o 
estabelecimento de condições visando aperfeiçoar o policiamento 
rodoviário no município de Santa Juliana/MG. Vigência: 01/06/22 a 
31/12/24 .

3 cm -06 1644920 - 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 3202206062255180124.
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