
 

 

 

LISTA DE EMPRESAS CONTRATADAS ATÉ JUNHO/2021 

 CONTRATO EMPRESA CNPJ VALOR SUBVENÇÃO 

APROVADO 

1 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
20027927/2020 

ALLCANCI TECNOLOGIA E 
DESENVOLVIMENTO LTDA 37.836.413/0001-10 R$ 57.750,00 

2 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19833795/2020 

UNICA PER ME COSMETICOS 
LTDA 21.949.888/0001-83 R$56.160,00 

3 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19728029/2020 

ELATEC DESENVOLVIMENTO 
DE PRODUTOS E INDUSTRIA 

LTDA 
37.766.282/0001-42 R$ 66.666,66 

4 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19851939/2020 

CACATUA CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EM COLETA DE 
RESÍDUOS ESPECIAIS LTDA 

37.622.603/0001-35 R$ 66.666,00 

5 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19825816/2020 

PREDATIVA CONTROLE 
BIOLÓGICO LTDA. 37.410.208/0001-99 R$ 66.666,66 

6 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19802278/2020 

PYPIV PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DE 

INOVACAO TECNOLOGICA 
LTDA 

35.946.751/0001-80 R$ 66.660,00 

7 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19902894/2020 

P A I S - EMPRESA 
AGROINDUSTRIAL 

SUSTENTAVEL LTDA 
37.960.646/0001-20 R$ 66.666,66 

8 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19830581/2020 

FUNGAL ID LTDA ME 37.864.206/0001-70 R$ 62.000,00 

9 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19854830/2020 

J.R. ENVASADORA LTDA. 32.307.446/0001-50 R$ 50.945,00 

10 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
19848248/2020 

CEPHA BIOTECH PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO LTDA. 37.864.929/0001-79 R$ 65.000,00 

11 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
23441836/2020 

GAFNANO PESQUISA E 
CONSULTORIA LTDA 33.511.516/0001-50 R$ 39.720,00 

12 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
24425275/2021 

SEARCHONMATH BRASIL LTDA 39.740.957/0001-00 R$ 59.248,96 

13 
Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº. 
24422320/2021 

DRONEBALL TECNOLOGIA, 
COMERCIO E SERVICOS DE 

ENGENHARIA LTDA 
39.374.712/0001-06 R$ 60.000,00 

14 Termo de Outorga 
FAPEMIG/DPT nº.  

ADWA CANNABIS PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO LTDA 32.858.667/0001-16 R$ 66.666,66 
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Itamar Dama 417 .234 .066-00 312404201802140 Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Duplo Jota transporte Ltda 42 .878 .231/0001-42 3110072018102236 Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Antônio Sérgio dos Santos vieira 484 .820 .566-20 077284/C Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

José Mariano 256 .317 .306-00 047344/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Carlos Cezar Pio 072 .512 .796-14 3112072018143303 Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Márcio Soares de Matos Lima 512 .0105 .256-15 047323/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

odilon Cândido Parreira 372 .768 .406-20 3112072018145215 Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

valdinei vicente Ferreira 038 .638 .356-11 3112072018150757 Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

odilei vicente de Paula 793 .208 .056-87 3112072018144855 Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

raimundo dos Santos Pinto 141 .254 .126-34 047259/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

José Moreira Marques 15 . .875 .206-78 078376/C Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Márcio José Bueno 877 .761 .466-68 078382/C Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Pedro Furtado Leite 015 .298 .206-00 020954/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Claudionor Freire Batista 943 .828 .836-87 020984/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

vicente Moreira de Sousa 298 .392 .386-04 3111072018111734 Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Antônio Martins da Silva 162 .159 .586-20 047350/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Luiz Geremias da Silva 791 .524 .148-68 047322/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

José Moreira Marques 156 .857 .206-78 047258/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

osmar rodrigues dos Santos 061 .564 .516-09 89652/C Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

Claudionor Freire Batista 943 .828 .836-87 047301/D Lei 10 .021/ 89 artigo 5º Inciso I
Decreto 30879/90 artigo 7º Inciso I

24 cm -05 1405737 - 1

corretiva de recarga de extintores e mangueiras de incêndio, com substi-
tuição de peças quando necessário, para o Centro de Cultura Presidente 
Itamar Franco . Prazo de vigência: 12 meses . valor Global: r$ 7 .320,00 
(sete mil e trezentos e vinte reais) . Data da Assinatura: 05/10/2020 .

ExtrAto DE CoNtrAto
Extrato do Contrato nº 11036 . Licitação Modo de Disputa Fechado 
Eletrônico nº 44/2020 . Processo Interno n° 122/2020 . Base Legal: 
Lei 13 .303/2016 . Contratado: Lumu Construtora Ltda - ME, CNPJ n° 
18 .040 .979/0001-97 . objeto: Serviços de engenharia para adequação 
da acessibilidade do tErGIP, com fornecimento de mão de obra, fer-
ramentas, equipamentos e utensílios necessários . Prazo de vigência: 10 
meses . valor Global: r$ 894 .127,24 (oitocentos e noventa e quatro mil, 
cento e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos) . Data da Assina-
tura: 05/10/2020 .

16 cm -05 1405724 - 1

comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CEMIG DIStrIBuIÇÃo S .A - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS

AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 530-G14573 . objeto: Secionadores de Alta tensão .
Edital e demais informações: http://compras .cemig .com .br

ADItIvoS
4570018140/530 – Contratada: CoMErCIAL SANtANA DE ItAÚNA 
LTDA. Objeto: Desconto de 5% no valor do aluguel por 12 meses a par-
tir de 01/06/2020 . valor Atual: r$283 .200,00 . Ass: 14/08/2020 .

2 cm -05 1405459 - 1

CEMIG GErAÇÃo E trANSMISSÃo S . A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS

AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 510-G14576 . objeto: Placa/Lençol de Borracha 
Nitrílica . Edital e demais informações: http://compras .cemig .com .br

1 cm -05 1405461 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENto DE MINAS GErAIS
JuLGAMENto DAS ProPoStAS CoMErCIAIS

LICItAÇÃo Nº CPLI .1120200006
objeto: execução, com fornecimento total de materiais hidráulicos, 
equipamentos, insumos, mão de obra e a elaboração dos projetos execu-
tivos, das obras e serviços de implantação do Sistema de Abastecimento 
de água de Montes Claros – Sistema São Francisco, a partir da capta-
ção de água no rio São Francisco, na localidade de Ibiaí – MG .
Julgamento:
Com fundamento no item 6 .4 do Edital a Comissão efetuou correção no 
valor total de algumas propostas .
Após analise das propostas a Comissão decidiu: a) Desclassificar a pro-
posta do CoNSÓrCIo AGuAS DE MoNtES CLAroS - CoNStI-
tuIDo PELAS EMPrESAS ANDrADE GutIErrEZ ENGENHA-
rIA S/A E AG CoNStruÇÕES E SErvIÇoS S /A, por ter ofertado 
preço unitários superiores aos da COPASA MG, e b) Classificar as 
demais propostas .
Nos termos do item 6 .3 .1 .1 e considerando o fato que as licitantes soli-
citaram o pagamento de porcentagem do preço da proposta em moeda 
(s) diferente (s) do euro, A Comissão calculou os valores totais a serem 
considerados, para efeito de comparação e classificação das propostas.
Detalhamento nos autos e no site da CoPASA MG .
vencedora: oECI S/A valor: € 34 .298 .769,49 que, corresponde a r$ 
209 .637 .509,00 . Data: 05/10/2020 .

rESuLtADo DE LICItAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo PArA rEGIStro DE PrEÇoS SPAL nº 
05 .2020/3106 - PEM
objeto: Arruelas, parafusos e conexões .
resultado: Encerrado . Não houve empresas interessadas, conforme 
consta dos autos .

DISPENSA DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso v da Lei Federal 13 .303/16 . 
LEG: 37 .547 . objeto: Locação do imóvel situado à rua Ivo Galvão, 
n° 25, Centro,no distrito de Guardados Ferreiros, município de São 
Gotardo, para funcionar comunidade do escritório local da Copasa . 
Prestador e valor: MArIA DE LourDES FErrEIrA r$36 .000,00 
Prazo de vigência: 48 meses . reconhecimento do Ato: Cristiane Car-
neiro Gomes da Silva – unidade de Negócio oeste . Guilherme Frasson 
Neto. – Diretor de Operação. Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tava-
res de Castro . – Diretor-Presidente da CoPASA

DISPENSA DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso v da Lei Federal 13 .303/16 . 
LEG: 37 .792 objeto: Locação por dispensa de licitação, de um imóvel 
comercial com área de 208m2, para funcionamento da agência de aten-
dimento/escritório do Sistema de Machado Mineiro, por um período 
de 48 meses . Prestador e valor: Maria de Lurdes Moreira de oliveira 
r$34 .560,00 Prazo de vigência: 48 meses . reconhecimento do Ato: 
Eduardo Luiz rigotto – unidade de Negócio Norte . Guilherme Frasson 
Neto. – Diretor de Operação. Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tava-
res de Castro . – Diretor-Presidente da CoPASA

DISPENSA DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso v da Lei Federal 13 .303/16 . 
LEG: 37 .69 objeto: Processo de dispensa de licitação, para locação 
do imóvel situado à rua Dr . José Avelino de Freitas, 127 - loja 1 B, 
bairro Ilha do Lazareto/Centro – Além Paraíba/MG . Prestador e valor: 
Maria de Lurdes Moreira de oliveira r$44 .246,88 Prazo de vigência: 
36 meses . reconhecimento do Ato: Eduardo Luiz rigotto – unidade 
de Negócio Norte . Guilherme Frasson Neto . – Diretor de operação . 
Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tavares de Castro. – Diretor-Pre-
sidente da CoPASA

INExIGIBILIDADE DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 30, Caput da Lei Federal 13 .303/16 . Pro-
cesso: 37 .950 . objeto: Inexigibilidade de licitação para fornecimento 
de vale transporte municipal, por emissão de bilhete eletrônico, para 
empregados lotados nos sistemas de Bicas e Matias Barbosa . Prestador 
e Valor: ASTRANSP - Associação Profissional das Empresas de Trans-
porte de Passageiros de Juiz de Fora . r$9 .900,00 . Prazo de vigência: 
20 meses . reconhecimento do Ato: Paulo Fernando rodrigues Lopes 
– unidade de Negócio Sul Guilherme Frasson Neto – Diretor-de opera-
ção – Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tavares de Castro. – Diretor-
Presidente da CoPASA .

AvISoS DE LICItAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL nº 05 .2020/0372- PEM (PArA ME/
EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArtICIPAÇÃo) .
objeto: Painéis de baixa tensão - Extrema .
Dia da Licitação: 21 de outubro de 2020 às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 07/10/2020 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL nº 05 .2020/0393- PEM (PArA ME/
EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArtICIPAÇÃo) .
objeto: Balança analítica, agitador magnético e medidor de PH .
Dia da Licitação: 21 de outubro de 2020 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 07/10/2020 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

A DIrEtorIA
21 cm -05 1405677 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

ExtrAto Do CoNtrAto
Extrato do Contrato n° Nº 009262706 /2020, firmado entre o ESTADO 
DE MINAS GErAIS Por INtErMÉDIo DA SECrEtArIA DE 
EStADo DE DESENvoLvIMENto SoCIAL e a FEDErAÇÃo 
NACIoNAL DE INtEGrAÇÃo DoS SurDoS - objeto: “Contrata-
ção de empresapara prestaçãode serviços de terceirizados de Intérpretes 
da Língua Brasileira de Sinais - LIBrAS, para atendimento das necessi-
dades das Centrais de Libras – CILS nas localidades de Belo Horizonte, 
uberlândia e Juiz de Fora – MG” . o valor da contratação correrá por 
conta das seguintes dotaçõesorçamentárias: 1481 .14 .422 .046 .4108 .0001 
339039 .99 fonte10 .8 .0 - (r$40 .246,31) efonte 10 .4 .0 - (15 .244,29), 
perfazendo o valor global r$55 .490,40(cinquenta e cinco mil, quatro-
centos e noventa reais e quarenta centavos) vigência: 03(três) meses,a 
partir da publicação do seu extrato . Signatários: Elizabeth Jucá e Mello 
Jacometti, por contratante; AntonioCampos de Abreu, por contratado .

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Secretária de Estado

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
4 cm -05 1405318 - 1

tErMo ADItIvo
Extrato do 1° termo Aditivo ao Contrato n° 9234056/2019 celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social e a empresa Habitual Imóveis Administra-
ção e LocaçãoLTDA. Objeto: supressãode 20% (vinte por cento) sob 
ovalor totaldo Contrato nº 9234056/2019, sem redução de metragem de 
ocupação, conforme acordado entre as partes,tendo em vista o estado 
de calamidade pública decretado pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais,com base no Decreto 47 .890, de 2020, orientação da SEPLAG 
através do ofício Circular SEPLAG/CSC nº . 3/2020 e §§1º e 2º do art . 
58 da Lei 8 .666, de 1993 . Assinatura: 02/10/2020 . Signatários: Eliza-
beth Jucá e Mello Jacometti, por contratante; Alex Feliciano Amaral 
Alves, por contratado .

3 cm -05 1405332 - 1

ExtrAto Do 1º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE FoMENto Nº 1481 .000578/2019

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Associação Escola Família Agrícola do Médio e Baixo Jequiti-
nhonha, do município de Itaobim, MG . objeto: Prorrogação de 
vigência . Assinatura: 02/10/2020 . vigência: 365 dias .Processo Sei 
nº1480 .01 .0000941/2019-86 .

ExtrAto DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481 .000502/2020

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
ePrefeitura Municipal de Frutal, MG . objeto: Prorrogação de ofício 
do Convênio por mais 45 dias . Assinatura: 02/10/2020 .Processo Sei 
nº1480 .01 .0005063/2020-48 .

ExtrAto DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481 .000145/2020

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ePre-
feitura Municipal de Sem Peixe, MG . objeto: Prorrogação de ofício 
doConvênio por mais 45 dias . Assinatura: 02/10/2020 .Processo Sei 
nº1480 .01 .0003782/2020-06 .

ExtrAto DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481000151/2020

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ePre-
feitura Municipal deDiamantina, MG . objeto: Prorrogação de ofício 
do Convênio por mais 69 dias . Assinatura: 02/10/2020 .Processo Sei nº 
1480 .01 .0003979/2020-22 .

ExtrAto DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481 .000509/2020

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ePre-
feitura Municipal de São tiago, MG . objeto: Prorrogação de ofício 
do Convênio por mais 45 dias . Assinatura: 02/10/2020 .Processo Sei 
nº1410 .01 .0000950/2020-80 .

ExtrAto DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481 .000511/2020

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ePre-
feitura Municipal de Capitão Enéas, MG . objeto: Prorrogação de ofí-
cio do Convênio por mais 49 dias . Assinatura: 02/10/2020 .Processo Sei 
nº1480 .01 .0003412/2020-05 .

ExtrAto DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481 .000512/2020

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social ePre-
feitura Municipal deSão João do Pacuí,MG . objeto: Prorrogação de 
ofício do Convênio por mais 45 dias . Assinatura: 02/10/2020 .Processo 
Sei nº1480 .01 .0004167/2020-8

ExtrAto Do 3º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 1481000101/2017

Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Comunidade terapêutica Filhos do rei, do município de Jequitinho-
nha, MG . objeto: reprogramação, Prorrogação de vigência, Aporte 
de recursos e Alteração na quantidade de pessoas atendidas, con-
forme novo Plano de trabalho . valor do repasse: r$ 150 .000,00 . 
Dotação orçamentária Estadual:1481 .10 .422 .070 .4149 .0001 .33504
3 .01 .0 .10 .1 . Assinatura: 02/10/2020 . vigência: 365 dias .Processo Sei 
nº1690 .01 .0000403/2017-27 .

ExtrAto Do 3º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 1481 .000107/2017

Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Associação de Apoio e recuperação de Dependentes Químicos de 
Itaúna Comunidade Magnificat, do município de Itaúna, MG. Objeto: 
Prorrogação de vigência eAporte de recursos . valor do repasse: r$ 
149 .999,64 .Dotação orçamentária Estadual:1481 .10 .422 .070 .4149 .0
001 .3 .3 .50 .43 .01 .0 .10 .1 . Assinatura: 02/10/2020 . vigência: 365 dias .
Processo Sei nº1690 .01 .0000695/2017-97 .

15 cm -05 1405368 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
Contrato nº 9262713/2020 . Processo SEI nº 1480 .01 .0000248/2020-73 . 
Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE e a 
empresa voEtur turISMo E rEPrESENtAÇÕES LtDA . objeto: 
contratação deprestação de serviços de reserva, emissão, remarcação ou 
alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e interna-
cionais, por atendimento remoto, em regime de empreitada por preço 
unitário, para órgãos e entidades da Administração Pública do Estado 
de Minas Gerais, de acordo com as especificações e detalhamentos 
do ANExo I do Edital do PrEGÃo ELEtrÔNICo PArA rEGIS-
tro DE PrEÇoS, PLANEJAMENto SIrP Nº 02/2020 . vigên-
cia: 12 (doze) meses . valor Global: r$296 .857,62 . Belo Horizonte, 
03/10/2020 . Signatários: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, pela con-
tratante e teresa Cristina reis de Sá, Carlos Alberto de Sá e Humberto 
Agenor Cançado Lima, pela contratada .

4 cm -05 1405311 - 1

tErMo ADItIvo
Extrato do 2º termo Aditivo aoContrato nº 9196602/2018 de loca-
ção de imóvel, celebrado entre o Estado de Minas Gerais por inter-
médio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e o Sr . 
Manoel Dalmy Braga . objeto: prorrogação de vigência do Contrato nº 
9196602/2018por mais 12 (doze) meses, a partir do dia 04 de outubro 
2020 ea redução de 10% do valor do aluguel, com efeitos financeiros a 
partir de agosto de 2020, determinando a redução no valor total do con-
trato . Assinatura: 02/10/2020 . Signatários: Elizabeth Jucá e Mello Jaco-
metti, por contratante; Manoel Dalmy Braga, por contratado .

3 cm -05 1405326 - 1

EmPrESA DE ASSiStêNciA tÉcNicA 
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo 

DE miNAS GErAiS - EmAtEr
AvISo DE CrEDENCIAMENto

Processo SEI n .º3040 .01 .0001725/2020-89 – Edital de Credenciamento 
nº 04/2020 . A EMAtEr MG torna público para conhecimento de todos 
os interessados que do dia 13/10/2020 até o dia 12/11/2020, credenciará 
empresas para prestação de serviços de guincho, lavagem, manutenção 
preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuí-
nos ou originais de fábrica para os veículos da frota da EMAtEr-MG 
lotados nas unidades regionais de Belo Horizonte, Curvelo, Divinó-
polis, São João Del rei e Sete Lagoas, conforme Projeto Básico . os 
interessados em conhecer as condições e obter o edital deverão aces-
sar o site www .emater .mg .gov .br . Informações: e-mail cpl3@emater .
mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020 . 
Comissão Permanente de Licitação .

3 cm -05 1405709 - 1

AtA DE rEGIStro DE PrEÇoS
Ata de registro de Preços nº 213/2020 – Planejamento SIrP 192/2020 
- Processo EMAtEr-MG SEI n .º 3040 .01 .0001181/2020-33 - Pregão 
eletrônico para registro de Preços nº 29/2020 - objeto: tanques res-
friadores de Leite – vencedor dos lotes 1 a 5 : Walmor Henrich-EPP, 
no valor de r$ 923 .735,00 . Belo Horizonte 05 de outubro de 2020 - 
Comissão Permanente de Licitação

2 cm -05 1405712 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

AvISo DE AutorIZAÇÃo DE ForNECIMENto
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais

Base legal art . 62, § 2º, Lei Federal 8 .666/93, Processo Nº 
3051002000108/2020 – SEI/MG Nº 3050 .01 .0001036/2020-06 - 
objeto: calcário dolomítico - Contratante: EPAMIG, contratado: 
Empresa Wr Nutrição Animal Ltda - AFS Nº 178 e 120 – ano 2020 no 
valor total de r$8 .100,00 .

2 cm -05 1405671 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
cuLturA E turiSmo

CoNvoCAÇÃo
o Secretário de Estado da Cultura e turismo e Presidentedo Conse-
lho Curador da Fundação tv Minas Cultural e Educativa – convoca 
os membros para a 1ª reunião extraordinária do Conselho Curador a 
realizar-se no dia 07de outubrodo corrente ano, por vídeo conferên-
cia devido às restrições impostas pelo Covid-19, e respeitando a Por-
taria 356/2020 do Ministério da Saúde, o Decreto Especial 113 de 
12/03/2020 e o Decreto 47 .886 de 15 de março de 2020 do Governo do 
Estado, a ser realizada das 10h às 11h30 .
Link:https://meet .google .com/fbu-hpys-vcw
Pauta:
1 – Apresentação da nova gestão
2– Nova grade da tv Minas noperíodo eleitoral
3 – Assuntos Gerais .

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020
LEÔNIDAS JoSÉ DE oLIvEIrA

Secretário de Estado de Cultura e turismo de Minas Gerais
4 cm -05 1405683 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExtrAto DE tErMo DE outorGA
tec ; apq-00822-20 ; eco descarte de fraldas ; soraya ivania de castilho 
; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 19 571 068 4430 
0001 339039 0 24 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses 
; cacatua consultoria e assessoria em coleta de resíduos especiais ltda ; 
r$ 66 .666,00 ; tec ; apq-00794-20 ; gaveta modular - duope ; leonardo 
elias antunes spinola ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 
19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; início a partir da publicação ; 
duração 12 meses ; elatec-desenvolvimento de produtos e industria ltda 
; r$ 66 .666,66 ; cbb ; apq-00703-20 ; omnilamp - diagnóstico molecu-
lar em qualquer lugar! ; rubens lima do monte neto ; 2071 19 571 068 
4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 
; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; cepha biotech pes-
quisa e desenvolvimento ltda . ; r$ 65 .000,00 ; tec ; apq-00812-20 ; j .r . 
envasadora ; andré luiz de jesus ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 
0 10 3 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; início a partir da 
publicação ; duração 12 meses ; j .r .envasadora ltda ; r$ 50 .945,00 ;

4 cm -05 1405703 - 1

ExtrAto Do tErCEIro tErMo ADItIvo Ao CoNtrAto 
DE PrEStAÇÃo DE SErvIÇoS Nº 2 .250/2017 .

Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMIG . Contratada: Método telecomunicações e Comér-
cio LtDA . objeto: Prorrogaçãoda vigência do Contratonº 2 .250/2017, 
bem como o reajuste do seu valor . vigência: A contar do dia 25/10/2020, 
findando sua vigência em 24/10/2021. Data de assinatura: 02/10/2020. 
valor global estimado: r$ 7 .606,56 (sete mil seiscentos e seis reais e 
cinquenta e seis centavos) . Dotação orçamentária: 2071 .19 .122 .705 .2
500 .0001 .3 .3 .90 .39 .21 .0 .10 .1 . Signatários: Camila Pereira de oliveira 
ribeiro    - Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG, 
Emmerson ricieri Brito – representante legal da Contratada .

3 cm -05 1405372 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

CoNtrAto - EDItAL DE CrEDENCIAMENto
Processo SEI nº 5200 .01 .0000410/2020-86 . Ct 5294/2020 . Con-
tratado: GIovANNY LuCAS DE FrEItAS 15178624696, CNPJ 
34 .670-350/0001-87 . objeto: Contratação de empresa para atuar como 
correspondente Bancário do BDMG no âmbito do Edital de Credencia-
mento BDMG-19/2018 . valor: r$138 .000,00 . Dotação orçamentária: 
8199910045 - GoP - Comissões dos Agentes . Prazo: 60 meses a contar 
da assinatura . Data de assinatura: 05/10/2020 . Homologação: Diretora 
Comercial, de Pessoas e Produtos, em 29/09/2020 .

2 cm -05 1405718 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

CoNvoCAÇÃo CoNCurSo PÚBLICo
Em cumprimento ao item 14 do Edital de Concurso Público 01/2017, 
fica considerado desistente, por formalização expressa, o candidato 
abaixo relacionado:
Assistente Administrativo: Leandro tomaz Alves de Lima – 22º lugar .
Em atendimento ao item 14 .3 do Edital 01/2017 do Concurso Público 
da CoDEMIG, convocamos para admissão, na conformidade da con-
veniência administrativa da Empresa, o candidato aprovado abaixo 
relacionado, em estrita observância da ordem de classificação e qua-
dro de vagas:
Assistente Administrativo: Marcelo Jose Macedo Diniz - 23º lugar .

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2020 .
Fábio Amorim da rocha

Diretor Presidente da CoDEMIG e CoDEMGE

AvISo DE LICItAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico nº 51/2020 . Critério de Julgamento: 
Menor preço global por Lote . Processo Interno nº 1251544 . Base 
Legal: Lei n° 13 .303/2016 . objeto: Fornecimento, instalação e trei-
namento de um conjunto de Microscópio Ótico Metalográfico. Data 
da sessão pública: 09/11/2020, às 09:30 horas, no site www .licitaco-
es-e .com .br – nº 837991 . Edital na íntegra disponível em: www .lici-
tacoes- .e .com .br ou https://portaldecompras .fundep .ufmg .br/Publico/
ConsultarGruposAtivos

AvISo DE LICItAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico nº 52/2020 . Critério de Julgamento: Menor 
preço global por Lote . Processo Interno nº 1253502 . Base Legal: Lei 
n° 13 .303/2016 . objeto: Fornecimento do conjunto de equipamen-
tos máquina de vibroacamaneto circular e secadora vibratória . Data 
da sessão pública: 05/11/2020, às 09:30 horas, no site www .licitaco-
es-e .com .br – nº 838051 . Edital na íntegra disponível em: www .lici-
tacoes- .e .com .br ou https://portaldecompras .fundep .ufmg .br/Publico/
ConsultarGruposAtivos

AvISo DE LICItAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico nº 53/2020 . Critério de Julgamento: 
Menor preço global por Lote . Processo Interno nº 1242436 - 1272454 . 
Base Legal: Lei n° 13 .303/2016 . objeto: Fornecimento de ferramen-
tas manuais e materiais para limpeza industrial (jogos de broca, pas, 
machos e cossinetes, termômetros, termo-higrometros, estopas e panos 
para limpeza) . Data da sessão pública: 11/11/2020, às 09:30 horas, no 
site www .licitacoes-e .com .br – nº 838580 . Edital na íntegra disponí-
vel em: www .licitacoes- .e .com .br ou https://portaldecompras .fundep .
ufmg .br/Publico/ConsultarGruposAtivos

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
Extrato do 4º termo Aditivo ao Contrato nº 4687 . Processo Interno 
n° 430/16 . Contratado: vagas tecnologia de Software Ltda, CNPJ n° 
03 .689 .427/0001-37 . objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 
12 meses . Base Legal: art . 57, II da Lei 8 .666/93 . Data da Assinatura: 
01/10/2020 .

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
Extrato do 2º termo Aditivo ao Contrato de Pré-Licenciamento nº 
5377 . Processo Interno n° 03/2017 . Contratado: vASto MuNDo 
LtDA, CNPJ n° 17 .899 .391/0001-20 . objeto: Adequação ao regu-
lamento Geral da PRONAV para fins de captação de investimentos 
junto ao Fundo Setorial Audiovisual(FSA) . Base Legal: Lei Federal 
8 .666/1993 . Data da Assinatura: 25/09/2020 .

ExtrAto DE CoNtrAto
Extrato do Contrato nº 11035 . Cotep nº . Processo Interno n° 12/2020 . 
Base Legal: Lei nº 13 .303/2016 . Contratado: Proteção Contra Incêndio 
rival do Fogo Ltda - EPP . objeto: Serviços de manutenção preventiva e 

 
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 3202010052213280124.
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 24 – quinta-feira, 08 de outubro de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
2020 .2002 .0634 Lidiane da Silva Jacinto r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002534/2020-89 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0470 Diego dos Santos Pacheco r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002679/2020-54 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0186 Morrison de oliveira r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002420/2020-63 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0184 João de Araújo Ferreira r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003012/2020-84 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0248 Brisa ramos Marques r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002998/2020-74 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0323 Laura Maria da Silva r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002660/2020-82 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0419 valdimara Dornelas de Souza r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002569/2020-17 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0586 Jucelen Nunes Nogueira r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002735/2020-94 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

Fábio Caldeira de Castro Silva
Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2020
12 cm -07 1406465 - 1

20 .1332-Sky Empreendimentos Imobiliários Sul de Minas Ltda-Termo 
de acordo referente a execução de obras e serviços necessários à 
implantação dos saa e ses no empreendimento denominado loteamento 
residencial santa rosa no município de guaranésia .-03/08/2020-03 anos
20 .1333-Novos Horizontes Imobiliários Ltda-Termo de acordo refe-
rente à execução de obras e serviços para implantação dos saa do 
loteamento residencial heitor pimenta ii em são joão evangelista .-03
/08/2020-03 anos
20 .1334-Porfírio Donizete rosa-Termo de acordo - loteamento maria 
santa-03/08/2020-03 anos
20 .1335-Brz Empreendimentos e Construções Ltda-Termo de acordo 
referente à execução de obras do saa e ses do portal morada das palmei-
ras e residencial laguna em patos de minas mg .-03/08/2020-03 anos--
Não se aplica
20 .1339-Jetcon Ltda-v termo aditivo de valor e prazo repique ao con-
trato de empreitada nº 15 .3056 .-03/08/2020-12 meses-1 .059 .988,66-
Próprio
20 .1340-Despro Desenvolvimento de Projetos e Consultoria Ltda-III 
termo aditivo de prazo e adequação de planilha sem alteração de valor 
ao contrato de prestação de serviços nº 18 .2150 .-03/08/2020-04 meses-
-Próprio
20 .1341-vdra Empreendimentos Imobiliários Ltda-Termo de acordo 
referente à execução de obras e serviços para implantação do saa do 
condomínio residencial vila del rey em nova lima mg .-03/08/2020-03 
anos
20 .1342-Penha e oliveira Empreendimento Imobiliário de Loteamento 
Spe Ltda-Termo de acordo do saa do loteamento recanto das oliveiras 
i e II-03/08/2020-03 anos
20 .1343-Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda-Termo de 
acordo referente a obras e serviços para implantação dos saa e ses 
do loteamento residencial monte verde parte ii em betim mg .-03
/08/2020-03 anos
20 .1344-Consórcio Proagua rmbh-Iv termo aditivo de prazo ao con-
trato nº 18 .0456 .-04/08/2020-102 dias
20 .1345-Sky Construções e Empreendimentos Nazareno Ltda-Termo de 
acordo referente à execução de obras e serviços necessários à implan-
tação dos saa do empreendimentos loteamento residencial cidade nova 
em mazareno/mg .-04/08/2020-03 anos
20 .1347-Plus Construtora Eireli-obras de implantação do reservató-
rio apoiado de 500m³ no saa de alterosa/mg .-04/08/2020-06 meses-
364 .576,93-Próprio-1120200038
20 .1348-Emtel - Empreendimentos, Tecnologia E Engenharia Ltda-
obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário do muni-
cípio de extrema/mg .-04/08/2020-18 meses-6 .825 .245,77-Próprio-
1120190095
20 .1349-Josinaldo Epifânio da Silva-Fornecimento de placas de sina-
lização, destinadas a formação de estoque .-04/08/2020-12 meses-
188 .400,00-Próprio-0520200145
20 .1350-Aluar Eletro Ltda-Ata de registro de preços, para aquisição de 
termômetros infravermelho digital .-04/08/2020-12 meses-275 .000,00-
Não se aplica-0520203057
20 .1352-Delta Comércio e Serviços Ltda-I termo aditivo - repique - ao 
contrato nº 18 .1923 .-06/08/2020-20 meses-123 .056,37
20 .1353-Fundacao Getulio vargas-II termo aditivo de prazo e valor ao 
contrato nº 18 .2070-01/08/2020-12 meses-63 .440,74
20 .1354-Dubai Capitólio Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda-
Termo de doação dos bens componentes do saa do residencial mirante 
da serra em capitólio mg .-06/08/2020--261 .283,51
20 .1355-Construtora Márcio Máquinas Ltda-I termo aditivo de adequa-
ção de planilha com alteração de valor ao contrato de prestação de ser-
viços nº 19 .2394 .-05/08/2020-Não se aplica-110 .151,63--
20 .1357-Conservadora e Administradora Garcia Servicos Eireli-II 
termo aditivo de valor e prazo (repique) com manutenção do decrés-
cimo, ao contrato de prestação de serviços nº 18 .2014 .-05/08/2020-12 
meses-8 .279 .513,20-Próprio
20 .1358-Posto Mississipi Ltda .-Contrato de prestação de serviços 
para recebimento e tratamento de efluentes líquidos domésticos e não 
domésticos do usuário na rua halley, 22, bairro jadim riacho das pedras, 
contagem mg, matrícula 23495286-05/08/2020-05 anos-1 .524,60
20 .1359-Cabelauto Brasil Cabos Para Automóveis Ltda-Distrato ao 
contrato de prestação de serviços - efluentes líquidos - nº 13.2616-
05/08/2020
20 .1360-Cobresul Metais Ltda-Distrato do contrato de prestação de ser-
viços - efluentes líquidos - nº 16.2220.-05/08/2020
20 .1361-Município de Pitangui-Doação de 240kg de hipoclorito de cál-
cio no combate a pandemia covid-19 .-05/08/2020-180 dias-1 .935,12-
Próprio-0012020
20.1362-Traffic Construtora Ltda-I termo aditivo - repique propor-
cional de 6 meses- ao contrato nº 18 .3042 .-05/08/2020-06 meses-
2 .201 .484,31
20.1363-Município de Cipotânea-Rerratificação do termo de cessão 
de uso 19 .2462, corrige áreas das eta, reservatório e da captação .-
06/08/2020
20 .1364-Canal Engenharia Ltda-Iv termo aditivo de valor e prazo 
repique ao contrato de empreitada nº 18 .1961-06/08/2020-12 meses-
2 .223 .665,47-Próprio
20 .1365-Bio Teia Estudos Ambientais Ltda-II termo aditivo para ade-
quação sem alteração do valor e prazo do contrato nº 17 .0999 .-06
/08/2020---Não se aplica
20 .1366-Construtora Márcio Máquinas Ltda-I termo aditivo de ade-
quação de planilha com alteração de valor ao contrato nº 20 .0243 .-
03/08/2020--91 .428,87
20 .1367-Antônio Ciro de Souza Matos-Contrato de prestação de 
serviços para fornecimento de água ao cliente na rodovia são joão 
nepomuceno/descoberto, km 5a em são joão nepomuceno, matrícula 
159672341 .-06/08/2020-02 anos-864,96
20 .1368-Fomenge Engenharia Ltda-I termo aditivo de adequação de 
planilha com alteração de valor ao contrato nº 19 .0447 .-07/08/2020-12 
meses
20 .1369-Município de Araçuaí-Termo de cessão de uso para sessão gra-
tuita pelo município à copasa mg, do direito real de uso de terreno de 
sua propriedade, medindo 200,00m² que encontram-se livres e desim-
pedidos, devidamente matriculados no cartório de registro de imóvel da 
comarca de araçuaí .-07/08/2020-Término da concessão
20 .1370-Consórcio KPMG-II termo aditivo de acréscimo de valor ao 
contrato nº 19 .0852 .-07/08/2020--90 .000,00
20 .1371-Sts Brasil Fabricação de Autopeças Ltda-Contrato de presta-
ção de serviços para recebimento e tratamento de efluentes líquidos 
doméstico e não domésticos do usuário na rua engenheiro gerhard 
ett, 149, bairro distrito industrial paulo camilo, betim mg, matrícula 
23598948 .-07/08/2020-05 anos-1 .524,60--
20 .1372-Cs Brasil Transporte de Passageiros e Serviços Ambientais 
Ltda-vi termo aditivo de prazo e valor ao contrato nº 15 .1912 .-07
/08/2020-12 meses-17 .313 .484,82-Próprio
20 .1373-Santa Casa de Misericórdia de Ibertioga-Termo de negociação 
de dívida referente a débito da santa casa para com a copasa mg originá-
rio de faturas de água e/ou esgoto .-07/08/2020-60 meses-46 .586,09
20 .1374-Tsl - Tecnologia em Sistemas de Legislação Ltda-II termo adi-
tivo de valor prazo (repique) ao contrato de prestação de serviços nº 
17 .1790 .-07/08/2020-24 meses-542 .723,52-Próprio
20 .1375-Município de Gouveia-Convênio de recomposição de pavi-
mento visando à execução dos serviços de recomposição de pavimentos 
decorrentes de serviços de manutenção do saa executados pela copasa 
em gouveia mg .-10/08/2020-30 meses-204 .953,30
20 .1376-Ax4B Sistemas de Informática Ltda-I termo aditivo de valor, 
acréscimo de 23,32% ao contrato nº 19 .2922 .-20/08/2020--961 .131,43
20 .1377-Município de Porteirinha-Termo de compromisso entre copasa 
mg e porteirinha mg para elaboração do plano municipal de sanea-
mento .- 10/08/2020-01 ano
20 .1378-usinagem Mecânica Tecnologia Ltda-Iv termo aditivo 
de prazo e valor ao contrato nº 16 .1710 .-10/08/2020-12 meses-
118 .486,11
20 .1379-oi Móvel S/A-II termo aditivo ao contrato nº 19 .2412 .-10
/08/2020-12 meses-14 .948,40
20 .1380-Construtora e Incorporadora Mosaico Eireli-I termo aditivo ao 
contrato nº 19 .1980-10/08/2020-12 meses-353 .878,88
20 .1382-Projeções - Projetos e Construções Ltda-I termo aditivo de 
adequação de planilha, sem alteração de valor, ao contrato nº 19 .0989-
10/08/2020
20 .1383-Planilha De Custo Consultoria Ltda-vi termo aditivo de valor 
ao contrato nº 16 .1489 .-10/08/2020--17 .085,00
20 .1384-Td Construções Ltda-I termo aditivo de acréscimo de valor a 
contrato nº 19 .0700 .-10/08/2020-3 .013 .938,60
20 .1385-Lohany Industrial Ltda-II termo aditivo de valor - 25% - ao 
contrato nº 17 .1531 .-10/08/2020-64 .499,44
20 .1386-Lio Serum Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda-I termo 
aditivo de prazo ao contrato nº 19 .2594 .-10/08/2020-4 meses
20 .1387-Júnia Jordânia Silva - ME-II termo aditivo de valor e prazo 
repique ao contrato de fornecimento de bens  nº 18 .2270 .-10/08/2020-12 
meses-51 .526,10-Próprio

20 .1388-Transportadora L&A Ltda-I termo aditivo de valor e prazo 
repique ao contrato de prestação de serviço nº 19 .2363 .-10/08/2020-12 
meses-290 .018,80-Próprio
20 .1389-viação Três Corações Ltda-I termo aditivo - repique - ao con-
trato nº 19 .1762 .-10/08/2020-12 meses-48 .048,00
20 .1390-Tavares & xavier Ltda-Contrato de fornecimento de bens, ori-
ginário do pregão eletrônico nº 05 .2020/0195, lanche padrão, destina-
dos aos empregados lotados nas cidades de timóteo e coronel fabri-
ciano/mg .-10/08/2020-20 meses-99 .884,96--0520200195
20 .1391-Generoso organizações Ltda-Contrato de fornecimento 
de bens, originário do pregão eletrônico nº 05.2020/0185, fita teflon 
veda rosca, destinada à formação de estoque .-10/08/2020-12 meses-
458 .950,00--0520200185
20 .1392-P .Q .A . Produtos Químicos Aracruz Ltda-I termo aditivo - repi-
que - ao contrato nº 19 .0310 .-10/08/2020-20 meses-7 .598 .739,00
20 .1393-Angolini & Angolini Ltda-Termo de cessão para ceder parte 
do contrato nº 20 .0107 à CoPANor-10/08/2020-06 meses-67 .658,30
20 .1394-Gr Indústria Comércio E Transportes De Produtos Químicos 
Ltda-Termo de cessão parcial do contrato de fornecimento de bens 
nº 19 .2616 à copanor pela copasa mg .-10/08/2020-Não se aplica-
58 .460,00
20 .1395-Loteamento Santa rosa Spe Ltda-Termo de acordo referente à 
obras e serviços para implantação do saa do loteamento santa rosa em 
cássia mg .-10/08/2020-03 anos
20 .1396-Asmocoliva - Associação dos Moradores do Condomínio 
Lírio dos vales-Termo de acordo referente à execução de obras e ser-
viços para implantação do saa e ses do condomínio lírio dos vales em 
vespasiano/mg .-10/08/2020-03 anos
20 .1397-olimpia Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda-Termo de 
acordo referente à execução de obras e serviços para implantação dos 
saa e ses do residencial trevo - obra 404, condomínio 2, 3, 4, em belo 
horizonte mg .-10/08/2020-03 anos
20 .1398-Castanheira Empreendimentos Imobiliários Ltda-Termo de 
acordo referente à obras e serviços para implantação do saa do residen-
cial castanheiras em betim mg .-11/08/2020-03 anos
20 .1399-Pre 75 Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda-Termo de 
acordo referente à execução de obras para implantação do saa do resi-
dencial ville egito, em belo hori\onte mg .-11/08/2020-03 anos
20 .1400-Antonio Justino Galvão-Termo de acordo referente a execução 
de obras e serviços para implantação do saa do chacreamento recanto 
dos canários em fotaleza de minas .-11/08/2020-03 anos
20 .1401-Ap Ponto Construção E Incorporação Ltda-Termo de acordo 
referente a execução de obras e serviços para implantação do saa do 
residencial ponto veredas, em vespasiano mg .-11/08/2020-03 anos
20 .1402-Frank Empreendimentos Imobiliários e Participações Eireli-
Termo de acordo referente à execução de obras e serviços necessários 
à implantação dos saa do residencial mantiqueira em bom jardim de 
minas mg-11/08/2020-03 anos
20 .1403-P .Q .A . Produtos Químicos Aracruz Ltda-Ata de registro de 
preços, para aquisição de hidróxido de sódio em escamas, para for-
mação de estoque .-11/08/2020-12 meses-2 .485 .200,00-Não se aplica-
0520203045
20 .1404-Avk válvulas do Brasil Ltda-Ata de registro, para aquisição 
de-11/08/2020-12 meses-212 .951,84-Não se aplica-0520203065
20 .1404-Avk válvulas do Brasil Ltda-registros em ferro fundido cbor, 
para formação de estoque .-11/08/2020-12 meses-212 .951,84-Não se 
aplica-0520203065
20 .1405-Cme do Brasil Comercial e Importadora Ltda-Fornecimento 
de afiadora de bits semiautomática-11/08/2020-04 meses-123.655,00-
Próprio-0520200159
20 .1406-BBx Soluções em Higiene Brasil Ltda-Fornecimento de 
material de higiene e limpeza .-11/08/2020-12 meses-262 .390,00-
Próprio-0520200176
20 .1407-Conservadora e Administradora Garcia Servicos Eireli-I 
termo aditivo - repique - ao contrato nº 19 .2310 .-11/08/2020-12 meses-
11 .496 .483,09--
20 .1408-Artebrilho Multserviços Ltda-II termo aditivo - repique - ao 
contrato nº 18 .2826 .-11/08/2020-12 meses-4 .433 .744,10--
20 .1409-Luma Engenharia Ltda-III termo aditivo para adequação de 
planilha sem alteração de valor ao contrato nº 17 .0692 .-11/08/2020
20 .1410-Francisca Aparecida da Costa oliveira-Contrato referente a 
processo de dispensa de licitação - contratação direta para locação de 
imóvel para estruturação a agência de atendimento do sistema de são 
roque de minas, na rua cel juventino dias, 132, centro - são roque de 
minas/mg .-11/08/2020-60 meses-90 .000,00-Próprio-Disp . Licit .  Art . 
29, v, Lei 13 .303/16
20 .1411-Município de São João Evangelista/MG-Convênio entre 
copasa mg e município referente a conjugação de esforços do conve-
nentes para execução das obras e serviços pelo municípo de recomposi-
ção de pavimento, inclusive base, paralelepípedo, poliédrico, pré-mol-
dado de concreto, asfáltico e passeio cimentado, na cidade de são joão 
evangelista/mg .-03/08/2020-30 meses-204 .889,74-Próprio-
20 .1412-Município de São Pedro do Suaçuí-Convênio de recomposi-
ção de pavimento em são pedro do suaçuí/mg .-03/08/2020-30 meses-
165 .185,30-Próprio
20 .1413-BH Incêndio Comércio de Material de Construção em Geral 
Ltda-Termo de cessão para ceder parte do contrato nº 20 .0102 à 
copanor .-11/08/2020-181 dias-6 .582,60
20 .1414-Adilson Mecanica Diesel Ltda-Contrato de prestação de 
serviço, originário do pregão eletrônico nº 05 .2020/0219, serviços 
de manutenção em geral, com fornecimento de peças, em veículos 
da marca mercedes benz de propriedade da copasa mg, lotados na 
região metropolitana de belo horizonte - rmbh-12/08/2020-12 meses-
555 .363,99-Próprio-0520200219
20 .1415-Mvl Energy - Soluções em Equipamentos Elétricos e Proje-
tos Eireli-Ata de registro de preço, referente ao pregão eletrônico nº 
05 .2020/3033, para futura e eventual contratação de serviços de manu-
tenção preventiva e corretiva em transformadores de energia elétrica de 
45 a 500 kva, com fornecimento total ou parcial de peças, pertencen-
tes aos sistemas de abastecimento de ághua e de esgotamento sanitá-
rio das cidades vinculadas à unle .-12/08/2020-12 meses-1 .816 .155,48-
Próprio-0520203033
20 .1416-oki Brasil Indústria e Comércio De Produtos e Tecnologia em 
Automação S .A-I termo aditivo ao contrato nº 18 .2052, para alteração 
da razão social devido a reorganização societária .-12/08/2020
20 .1417-oki Brasil Indústria e Comércio de Produtos E Tecnologia em 
Automação S .A-I termo aditivo ao contrato nº 17 .1344 quanto á alte-
ração do nome da empresa oki brasil ind . E com . De produtos para ori-
gami brasil tecnologia e serviços em automação ltda .-12/08/2020
20 .1418-Infracon Engenharia e Comércio Ltda-III termo aditivo de 
adequação de planilha sem alteração de valor ao contrato nº 18 .1006 .-
12/08/2020
20 .1419-Carlos Locação de Caminhões e Máquinas Ltda-I termo adi-
tivo ao contrato nº 19 .2937 para inclusão de novas localidades na abran-
gência do atendimento a todas as unidades da unle .-12/08/2020
20 .1420-Netadmin Software Ltda-Contrato referente a processo de 
inexigibilidade de licitação - contratação direta para a continuidade da 
prestação de serviços de suporte técnico, consultoria e customização no 
software netadmin .-12/08/2020-30 meses-186 .800,00-Próprio-Inexig . 
Licit .Art . 30, I, Lei 13 .303/16
20 .1421-Alberto Luiz Zwetsch-Contrato por processo de dispensa 
de licitação, para locação de imóvel situado na av . Mississipe, 120 e 
120-a bairro jardim canadá em nova lima/mg .-05/08/2020-24 meses-
62 .640,00
20 .1422-Consórcio Mocbus-Contrato referente processo de inexigi-
bilidade de licitação, para prestação de serviços de carga a bordo de 
vales-transporte e uso do cartão simcard, para os empregados lotados 
na cidade de montes claros/mg .-12/08/2020-12 meses-163 .458,90
20 .1423-Ampla Indústria de Divisórias Ltda-Contrato de fornecimento 
de bens, origináro do pregão eletrônico nº 05 .23020/0173, sistemas 
de painéis divisórios bp piso-teto, destinados à usav .-13/08/2020-12 
meses-160 .000,00-Próprio-0520200173
20 .1424-Angolini & Angolini Ltda-Ata de registo de preços referente 
ao pregão eletrônico nº 05 .2020/3067, para futura e eventual aquisição 
de conexões em ferro fundido, destinadas à CoPASA .-13/08/2020-12 
meses-42 .924,60-Próprio-0520203067
20 .1425-Angolini & Angolini Ltda-Ata de registo de preços referente 
ao pregão eletrônico nº 05 .2020/3063, para futura e eventual aquisição 
de conexões em ferro fundido, destinadas à CoPASA .-13/08/2020-12 
meses-298 .573,36-Próprio-0520203063
20 .1427-Município de Curvelo-Convenio de cooperação técnica 
e financeira para custeio de produção de mudas nativas e cancela-
mento do convenio n° 17 .2658-07/08/2020-24 meses-147 .791,82-Pro 
mananciais-
20 .1428-Transportadora L&A Ltda-I termo aditivo de prazo ao con-
trato de prestação de serviços nº 19 .1974 .-07/08/2020-12 meses--Não 
demanda recursos
20 .1429-Município de Conselheiro Lafaiete-III Termo Aditivo de valor 
ao convênio nº 15 .0073 .-14/08/2020--11 .942 .880,75

FuNDAÇÃo cLóviS SALGADo - FcS
ExTrATo DE TErMo ADITIvo 

1º Termo Aditivo ao Termo de Autorização de uso 45/2020- Jaderson 
Sérgio da Silva e a Fundação Clóvis Salgado/FCS . objeto: Alterações 
de parágrafos nas cláusulas Quinta e Sexta, item II da cláusula Décima, 
mudança da data do evento para 06/11/2021 e alteração da vigência 
para 19 meses, a contar da publicação do extrato . Signatários: Eliane 
Denise Parreiras oliveira e Jaderson Sérgio da Silva

2 cm -07 1406683 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimôNio HiStórico E ArtÍStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
rESuLTADo DE LICITAÇÃo
CoNCorrÊNCIA Nº 01/2020

A CPL do IEPHA/MG torna público aos interessados que a empresa 
INC – INDÚSTrIA NAvAL CATArINENSE LTDA ., com valor glo-
bal de r$ 3 .583 .574,93 (três milhões quinhentos e oitenta e três mil 
quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), foi jul-
gada vencedora do processo em referência, para a execução de serviços 
de recuperação do vapor Benjamim Guimarães, embarcação histórica 
com sistema de propulsão a vapor que utiliza lenha como combustível, 
conforme as especificações contidas no Projeto Básico, Projeto Execu-
tivo e Proposta Comercial apresentada . Edwilson Martins - Presidente 
da CPL . Belo Horizonte, 07 de outubro de 2020 .

HoMoLoGAÇÃo
CoNCorrÊNCIA Nº 01/2020

A Presidente do IEPHA/MG HoMoLoGA o julgamento da CPL, refe-
rente ao processo licitatório em referência, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para a execução de serviços de recuperação 
do vapor Benjamim Guimarães, embarcação histórica com sistema de 
propulsão a vapor que utiliza lenha como combustível, conforme as 
especificações contidas no Projeto Básico, Projeto Executivo e Pro-
posta Comercial apresentada, declarando vencedora e adjudicando 
os serviços à empresa INC – INDÚSTrIA NAvAL CATArINENSE 
LTDA ., por um valor global de r$ 3 .583 .574,93 (três milhões quinhen-
tos e oitenta e três mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa 
e três centavos) . Michele Abreu Arroyo – Presidente do IEPHA/MG . 
Belo Horizonte, Belo Horizonte, 07 de outubro de 2020 .

6 cm -07 1406639 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA 
tec ; apq-00732-20 ; automação do processo de criação de anagasta 
kueniella ; pedro camargo tomaz ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 
0 10 3 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; início a partir 
da publicação ; duração 12 meses ; predativa controle biológico ltda . 
; r$ 66 .666,66 ;
che ; apq-00774-20 ; aproveitamento do resíduos para produção de bri-
quete (lenha ecológica) ; eustáquio rodrigues versiani júnior ; 2071 19 
571 068 4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 
0 24 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; p a i s - 
empresa agroindustrial sustentavel ltda ; r$ 66 .666,66 ;
tec ; apq-00793-20 ; unica per me - beleza e saúde das unhas ; glaucia 
mangia machado ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 19 
571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; início a partir da publicação ; dura-
ção 6 meses ; unica per me cosmeticos ltda ; r$ 56 .160,00 ;
tec ; apq-00848-20 ; maquina de recarga automática de pincéis ; nori-
mar de melo verticchio ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 3 
, 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; início a partir da publi-
cação ; duração 12 meses ; allcanci tecnologia e desenvolvimento ltda 
; r$ 57 .750,00 ; 

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
APQ-03593-17 ; 27/10/2020 ; 26/04/2021 ; Prorrogação ;

5 cm -07 1406547 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE
ExTrATo DE DoAÇÃo

Termo de doação eletrônico nº 312/2020 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001467/2020-35 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
LONTRA – MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos do quan-
titativo de 800 tubos de 75mm . Assinam em 07/10/2020: Nilson Pereira 
Borges, pelo doador, e Dernival Mendes dos reis , pelo donatário .

2 cm -07 1406651 - 1

AGÊNciA DE DESENvoLvimENto 
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA DE 

BELo HoriZoNtE - ArmBH
DECISÃo ADMINISTrATIvA

A Diretora-Geral da Agência de Desenvolvimento da região Metropo-
litana de Belo Horizonte - Agência rMBH -, considerando o conjunto 
probatório constante dos autos, verificou não haver fundamento para 
o afastamento da penalidade aplicada ecomunica a NEGATIvA DE 
ProvIMENTo ao recurso apresentado, com a consequente MANu-
TENÇÃo do Auto de Infração nº507/2018,determinando a aplicação 
de multa no importe de r$ 170 .000,00 (cento e setentamil reais) aos 
responsáveispelo empreendimento “Balneário Instância Bom Jardim”, 
localizado no Município de Mário Campos/MG .

Mila Batista Leite Corrêa da Costa
Diretora-Geral

3 cm -07 1406490 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 4650 . Processo Interno 
n° 106/16 . Contratado: Casablanca Comunicação & Marketing Eireli, 
CNPJ n° 00 .553 .702/0001-00 . objeto: Prorrogação do prazo de vigên-
cia por 12 meses . Base Legal: art . 57, II da Lei 8 .666/93 . Data da Assi-
natura: 02/10/2020 .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 10501 . Processo 
Interno n° 188/2018 . Contratado: Alvo Segurança Ltda, CNPJ n° 
05 .869 .736/0001-14 . objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 
12 meses . Base Legal: Art . 71 da Lei 13 .303/16 . Data da Assinatura: 
28/09/2020 .

3 cm -07 1406713 - 1

comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

ADITIvoS
4500029663/510 e 4500029664/530 . Cemig Distribuição S .A e Cemig 
Geração e Transmissão S .A x TrIvALE ADMINISTrAÇÃo LTDA . 
objeto: Prorrogação por mais 24 meses . Prazo atual: 60 meses . valor 
Atual: r$240 .763,68 . Ass: 05/10/2020 .
4570017927-530, 4570017928-510 . Partes: Cemig Distribuição S .A e 
Cemig Geração e Transmissão S .A x BDo rCS Auditores Indepen-
dentes S .S . objeto: Acréscimo e decréscimo de serviços e desconto no 
preço dos serviços . valor atual: r$8 .279 .801,12 . Ass .:14/09/2020

3 cm -07 1406408 - 1

CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

ATAS DE rEGISTro DE PrEÇo
5002001160/530 – Pregão Eletrônico 530-H13825 . Contratada: 
INForPoINT INForMáTICA LTDA . Contrato decorrente da Ata de 
registro de Preço
4650000432/530  . objeto: Serviços de serviços de manutenção e de 
desenvolvimento de programas em linguagem ABAP destinados aos 
módulos PM, Co, FI, FI-Tv, PS, AA, rE, QM, Hr, Portal (ESS e 
EH&S), SD, MIC, Loans, CFM, Smart Forms e SAP Script do Sistema 
SAP ECC . valor r$ 78 .000, Prazo 12 meses Ass .: 31/08/2020 .
5002001169/530 – Pregão Eletrônico 500-H13810 . Contratada: Fairfax 
Brasil Seguros Corporativos S .A . Contrato decorrente da Ata de regis-
tro de Preço 4650000417/530 . objeto: Serviços de seguro garantia judi-
cial . valor r$ 218,54 . Prazo 36 meses . Ass .: 07/08/2020 .
GF/rP - 5002001177/530 – Pregão Eletrônico 500-H13810 . Contratada: 
Fairfax Brasil Seguros Corporativos S .A . Contrato decorrente da Ata de 
registro de Preço 4650000417/530 . objeto: Serviços de seguro garan-
tia judicial . valor r$ 10 .032,54 . Prazo 36 meses . Ass .:10/08/2020
5002001184/530 – Pregão Eletrônico 500-H13932 . Contratada: SIPASE 
CoMÉrCIo E SErvIÇoS EM TrANSForMADorES LTDA . Con-
trato decorrente da Ata de registro de Preço 4650000440/510 . Servi-
ços de montagem, desmontagem, reformas, manutenções e operação de 
equipamentos elétricos de potência em subestações, usinas, oficinas e 
demais instalações da contratante e da contratada, contemplando diag-
nósticos, ensaios vazamentos, substituição de componentes, aplicação 
de proteção anticorrosiva, pintura e demais atividades correlacionadas . 
valor r$ 289 .754,43, Prazo 12 meses Ass .: 02/10/2020 .
5002001188/530 – Pregão Eletrônico 500-H13932 . Contratada: SIPASE 
CoMÉrCIo E SErvIÇoS EM TrANSForMADorES LTDA . Con-
trato decorrente da Ata de registro de Preço 4650000439/530 . Servi-
ços de montagem, desmontagem, reformas, manutenções e operação de 
equipamentos elétricos de potência em subestações, usinas, oficinas e 
demais instalações da contratante e da contratada, contemplando diag-
nósticos, ensaios vazamentos, substituição de componentes, aplicação 
de proteção anticorrosiva, pintura e demais atividades correlacionadas . 
valor r$ 271 .764,38, Prazo 12 meses Ass .: 02/10/2020 .
5002001187/530 - Pregão Eletrônico 530-H13795 . Contratada: ADITI 
GESTAo E TI LTDA . Contrato decorrente da Ata de registro de Preço 
4650000428/530 . objeto: Desenvolvimento Microsoft Power BI . valor 
r$ 48 .600,00, Prazo 09 meses Ass .: 25/09/2020 .
5002001190/530 – Pregão Eletrônico 500-H13932 . Contratada: SIPASE 
CoMÉrCIo E SErvIÇoS EM TrANSForMADorES LTDA . Con-
trato decorrente da Ata de registro de Preço 4650000439/530 . Servi-
ços de montagem, desmontagem, reformas, manutenções e operação de 
equipamentos elétricos de potência em subestações, usinas, oficinas e 
demais instalações da contratante e da contratada, contemplando diag-
nósticos, ensaios vazamentos, substituição de componentes, aplicação 
de proteção anticorrosiva, pintura e demais atividades correlacionadas . 
valor r$ 6 .311,57, Prazo 12 meses Ass .: 02/10/2020 .
5002001191/530 – Pregão Eletrônico 500-H13932 . Contratada: SIPASE 
CoMÉrCIo E SErvIÇoS EM TrANSForMADorES LTDA . Con-
trato decorrente da Ata de registro de Preço 4650000440/510 . Servi-
ços de montagem, desmontagem, reformas, manutenções e operação de 
equipamentos elétricos de potência em subestações, usinas, oficinas e 
demais instalações da contratante e da contratada, contemplando diag-
nósticos, ensaios vazamentos, substituição de componentes, aplicação 
de proteção anticorrosiva, pintura e demais atividades correlacionadas . 
valor r$ 35 .950,59, Prazo 12 meses Ass .: 02/10/2020 .
5002001192/530 – Pregão Eletrônico 500-H13810 . Contratada: Fairfax 
Brasil Seguros Corporativos S .A . Contrato decorrente da Ata de regis-
tro de Preço 4650000417/530 . objeto: Serviços de seguro garantia judi-
cial . valor r$ 169,81 . Prazo 36 meses . Ass .:10/09/2020 .

14 cm -07 1406407 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE MINAS GErAIS
CoNTrAToS ASSINADoS PELA CoMPANHIA 

DE SANEAMENTo DE MINAS GErAIS 
CoPASA MG - AGoSTo DE 2020

Número do contrato-Contratado- Descrição-Data da assinatura-Prazo-
valor total-Fonte de recurso-Licitação
20 .1322-Auto Center GT Eireli-Manutenção em geral, com forne-
cimento de peças, em veículos volkswagen .-03/08/2020-12 meses-
304 .942,53-Próprio-0520200149
20 .1323-Amopeb Terceirização Ltda-Serviços de capina e roçada 
mecanizada (usma e grbs)-03/08/2020-12 meses-276 .400,00-Próprio-
0520200180
20 .1324-xylem Brasil Soluções para água Ltda-Fornecimento de con-
junto motobomba para o saa de paracatu/mg .-03/08/2020-05 meses-
606 .981,05-Próprio-0520200075
20 .1325-Las do Brasil Comércio de Produtos Laboratoriais Ltda-Aqui-
sição de cápsula envirochek hv .-03/08/2020-12 meses-661 .830,00-Não 
se aplica-0520203054
20 .1326-Município de Miraí-Convênio entre copasa mg e município 
de miraí, para conjugação de esforços dos convenentes para execução, 
pelo município, das obras e serviços de recomposição de pavimentos, 
decorrentes das obras e serviços de manutenção do saa realizado pela 
copasa nas vias públicas da cidade de miraí/mg .-03/08/2020-12 meses-
33 .613,60-Próprio
20 .1327-Mdt Construções Eireli-II termo aditivo de valor e prazo ao 
contrato nº 18 .1551 .-03/08/2020-3 meses-23 .089,00
20 .1328-Analítica Química Indústria e Comércio Ltda-I termo aditivo 
valor e prazo repique ao contrato de fornecimento de bens nº 19 .2545 .-
03/08/2020-10 meses-104 .664,00-Próprio
20 .1329-Céltica Consultoria e Serviços Ltda-III termo aditivo - repique 
- ao contrato nº 17 .1091 .-03/08/2020-12 meses-789 .990,00-Próprio
20 .1330-Auto Ômnibus Circullare Bom Despacho Ltda-III termo adi-
tivo de prazo ao contrato de prestação de serviços de transporte nº 
17 .1198 .-03/08/2020-12 meses--Não demanda recursos-
20 .1331-Dioxsan Especialidades Químicas Eireli-I termo adi-
tivo de prazo e valor ao contrato nº 19 .1898 .-03/08/2020-12 meses-
303 .264,00

 
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 3202010072226080124.

cloureiro
Realce



 20 – sábado, 10 de outubro de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
relacionados da decisão proferida no processo administrativo, no qual, 
com base no art . 261, II do Código de Trânsito Brasileiro, que deter-
mina a suspensão do direito de dirigir automotores, para comparecer 
no Cartório de Trânsito desta 16ª CIrETrAN, rua Gabriela Junqueira 
de Freitas, número 333, bairro Jardim Patrícia, uberlândia/MG, CEP 
38414-126, no prazo de 30 dias a contar desta publicação, no horário 
de 08:30 h às 12:00 h e de 14:00 h às 17:30 h quando deverão fazer a 
imediata entrega da Carteira de Habilitação ou interpor recurso perante 
à JArI/DETrAN no Cartório de Trânsito desta 16ª CIrETrAN, rua 
Gabriela Junqueira de Freitas, número 333, bairro Jardim Patrícia, 
Uberlândia/MG, CEP 38414-126, a fim de lhe assegurar a mais ampla 
defesa e o contraditório, sob pena de surtir os efeitos da rEvELIA; não 
havendo interposição de recurso(s), o condutor deverá entregar a CNH 
na CIrETrAN no prazo máximo de 72 horas e encerrando este prazo 
a penalidade será inscrita no RENACH e se o condutor for flagrado 
conduzindo veículo após esta data será instaurado processo adminis-
trativo de cassação, tudo em conformidade com os artigos 17,18 e 19, 
caput e §3º da resolução 182/2005;resolução 168/2004 CONTrAN, 
inciso II do artigo 268 do CTB; e inciso I do artigo 263 do CTB . Dado e 
passado nesta cidade de uberlândia, 25 de Setembro de 2020 . Eu, Ênio 
Márcio de Magalhães, Investigador de Policia II, Masp: 1 .112 .935-0, 
Presidente da comissão o digitei .
Condutor: Daniel Lucas De Jesus Silva, renach: 3729419027
Processo: 3231264, Portaria Punitiva: 161549- 2016-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: Agnaldo Honorio Da Silva, renach: 1546489232
Processo: 9311202, Portaria Punitiva: 566518- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: Mateus Ferreira Costa, renach: 5083679566
Processo: 8747913, Portaria Punitiva: 548333- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 30 Dias .
Condutor: Eliney Maria Ferreira Silva, renach: 5634069137
Processo: 9643828, Portaria Punitiva: 568556- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 30 Dias .
Condutor: Leticia Angela De Farias, renach: 6282565361
Processo: 9643842, Portaria Punitiva: 568605- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 30 Dias .
Condutor: Leticia Angela De Farias, renach: 6282565361
Processo: 9643841, Portaria Punitiva: 568584- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 30 Dias .
Condutor: Milton Cesar Pereira, renach: 2765563498
Processo: 9643859, Portaria Punitiva: 568908- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Juracy Oliveira Santos, renach: 2015773143
Processo: 9643900, Portaria Punitiva: 568917- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Wilmar Andres Trejos Jaramillo, renach: 7268354497
Processo: 9642218, Portaria Punitiva: 567788- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: Babiton Lucas Pereira Antonio, renach: 4234534116
Processo: 9641980, Portaria Punitiva: 566548- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: Almerindo Medrado, renach: 3885774120
Processo: 9643885, Portaria Punitiva: 568932- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Almerindo Medrado, renach: 3885774120
Processo: 9643880, Portaria Punitiva: 568931- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Thiago Goncalves Dos Santos, renach: 4131453995
Processo: 9641974, Portaria Punitiva: 566512- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: Bruno Teixeira, renach: 4119150986
Processo: 9642448, Portaria Punitiva: 566945- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: reonildo De Matos Junior, renach: 962360297
Processo: 9642647, Portaria Punitiva: 564909- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Hamilton Jose Damiao, renach: 1875150737
Processo: 9642129, Portaria Punitiva: 566628- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: renato Carneiro rosa, renach: 5513973605
Processo: 9642530, Portaria Punitiva: 564806- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Fabricio Moreira De Andrade, renach: 6885663607
Processo: 9641649, Portaria Punitiva: 563825- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: Fabricio Moreira De Andrade, renach: 6885663607
Processo: 9641651, Portaria Punitiva: 563826- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 120 Dias .
Condutor: Alexandre Bernardes Lemes, renach: 5565680414
Processo: 9644196, Portaria Punitiva: 563569- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Alex De Souza Santos, renach: 5225103806
Processo: 9016099, Portaria Punitiva: 563248- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 120 Dias .
Condutor: Jose Fernandes Do Nascimento, renach: 1328612244
Processo: 9641433, Portaria Punitiva: 563666- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: Hugo rodrigues Souza, renach: 5120474055
Processo: 9642577, Portaria Punitiva: 563647- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Mario De Jesus Neves Junior, renach: 2557386215
Processo: 9642000, Portaria Punitiva: 564068- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: virmondes rodrigues Barcelos, renach: 4325365754
Processo: 9062671, Portaria Punitiva: 553458- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 365 Dias .
Condutor: valquiria vasconcelos Santos, renach: 5196676780
Processo: 9063413, Portaria Punitiva: 543471- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .
Condutor: Junio Alex Albino, renach: 1754596567
Processo: 8747979, Portaria Punitiva: 557210- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 30 Dias .
Condutor: Frankley Eduardo Domingos, renach: 2098004631
Processo: 9063431, Portaria Punitiva: 558771- 2020-PAI, Periodo de 
Suspensão: 60 Dias .

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Diretor do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, Órgão Exe-
cutivo e integrante da estrutura da Polícia Civil, no uso de suas atri-
buições, com fundamento na resolução 182/2005 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito, notifica por edital os condutores abaixo relacionados 
da decisão proferida no processo administrativo, no qual com base no 
artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro, que determina a suspensão 
do direito de dirigir automotores, para comparecerem na 5ª Delegacia 
regional de Polícia Civil, sito na rua Felisberto Leopoldo, bairro Santa 
Tereza, Ponte Nova/MG, no prazo de 30 dias a contar desta publicação, 
no horário de 8:30 h às 12:00 h e de 14:00 h à 17:00h quando deve-
rão fazer a imediata entrega da Carteira de Habilitação; e /ou interpor 
recurso perante à JArI/DETrAN na Av . João Pinheiro, 417, Funcio-
nários, a fim de lhes assegurarem a mais ampla defesa e o contraditó-
rio, sob pena de surtir os efeitos da rEvELIA; não havendo interposi-
ção de recurso(s), o condutor deverá entregar a CNH no SCC no prazo 
máximo de 72 horas e encerrado este prazo a penalidade será inscrita 
no RENACH e se o condutor for flagrado conduzindo veículo após 
está data será instaurado processo administrativo de cassação, tudo em 
conformidade com os artigos 17, 18 e 19, caput e §3º da resolução 
182/2005; resolução 168/2004 CONTrAN, inciso II do artigo 268 do 
CTB; e inciso I do artigo 263 do CTB .
Condutor: Glayson Silva Borges renach: 050459318-18
Processo: 006848039 Portaria Punitiva: 000565365-2020
Período de suspensão: 180 dias .

30 cm -09 1407688 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-CSM-rESuMO DO 2º TErMO ADITIvO . PArTES: 
CBMMG x TELEMAr NOrTE LESTE S/A .

Espécie: 2º Aditamento ao Contrato nº 9197345/2018 . Objeto: Prorro-
gação da vigência por mais 12 (doze) meses com início em 09/11/2020 
e término 08/11/2021; reajuste dos valores em 3,74% de acordo IST 
e alteração do valor contratual passando de r$309 .600,12 para r$ 
321 .320,31 . As demais cláusulas permanecem inalteradas . Assinatura: 
08/10/2020 . Signatários: pela contratada Mitsuo Orlando Nonaka, Edu-
ardo Camargos Lopes Batista; pela contratante Maj . BM Bruno Bar-
bosa de Menezes .

-CG- rESuMO DO TErMO DE COOPErAÇÃO 
TÉCNICA Nº 01/2020 . 

Partes: CBMMG e a SEPLAG . Objeto: cooperação entre as entidades 
para a elaboração e execução do Programa de Acesso Público ao DEA 
visando o treinamento de servidores lotados na Cidade Administrativa 
para efetivar capacitação em Suporte Básico de vida, garantir a correta 
sinalização, definição e divulgação de fluxo de acesso ao DEA e prever 
a manutenção de Desfibrilador Externo Automático (DEA). Vigência: 
28 de setembro 2025 . Belo Horizonte 28 de setembro de 2020 . Edgard 
Estevo da Silva, Coronel BM Cmt-Geral e Otto Alexandre Levy reis . 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão .
-DLF-ATO DE rATIFICAÇÃO DE INExIGIBILIDADE Nº 04/2020
- DLF, referente ao Processo de Inexigibilidade de Licitação 03/2020 - 
CSM – Com base noParecer Jurídico 2 .163/2020 (19850291) da Asses-
soria Jurídica do CSM/CBMMG, que aprovo, diante da competência 
delegada pelo Decreto nº 43 .817/04, AuTOrIZO os procedimentos 
administrativos,rECONHEÇO ErATIFICOo Ato deInexigibilidade de 
Licitação nº 03/2020-CSM (16351539), nos termos do inciso I doartigo 
25 da Lei Federal nº 8 .666/93, para celebração de contrato de aquisi-
ção de peças e componentes de fabricação exclusiva da MITrEN, para 
manutenção de corpos de bombas dos veículos (caminhões) de com-
bate à incêndio, conforme especificações e quantitativos estabelecidos 
no Termo de Referência e Cotação Atualizada de Proposta,visando a 
manutenção das viaturas do CBMMG,a ser firmado entre o CORPO 
DE BOMBEIrOS MILITAr DE MINAS GErAIS - CBMMG e a 
Empresa MITrEN Sistemas e Montagens veiculares Ltda, inscrito 
no CNPJ sob o nº92 .249 .150/0001-51, cujo valor total será der$ 
155 .499,00 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e 
nove reais), com vigência nos termos previstos em contrato,cujas des-
pesas correrão à conta da dotaçãoorçamentárianº 1401 .06 .182 .155 .44
72 .0001 .3390 .30 .23, prevista na LOA 2020, ou por outras que as vier 
substituir, através das Fontes de recurso 10, 27, 53, 60 ou 95, para o 
exercício orçamentário 2020 . 

Belo Horizonte, 08 de outubro de 2020 .
Daniela Lopes rocha da Costa, Coronel BM 

– Diretora de Logística e Finanças .
-CSM- CONTrATO Nº 9261594/2020 

de “aquisição de troféus para o CBMMG, que entre si celebram o 
Estado de Minas Gerais, por intermédio do Corpo de Bombeiros Mili-
tar de Minas Gerais, neste ato representado pelo senhor Ordenador de 
Despesas do Centro de Suprimentos e Manutenção (CSM), e a empresa 
Formalta Indústria e Comércio de Artigos Militares EIrELI - EPP” 
Permanecem demais cláusulas sem alterações . Foro: Belo Horizonte 
data: 09/10/2020 . Signatários: pelo CBMMG Bruno Barbosa de Mene-
zes - Major BM, pela Contratada Carlos Augusto Nogueira Motta .

-ABM-AvISO N . 127/2020 
– DSE-Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar 
-CFSdBM/2020 e CFSdEsp . BM/2020 - Convocação para matrícula 
por determinação judicial . O COrONEL BM COMANDANTE DA 
ACADEMIA DE BOMBEIrOS MILITAr DE MINAS GErAIS, 
no uso de suas atribuições legais previstas no inciso xIII, art . 3º, da 
resolução n . 923, de 22Jul20, e considerando o Edital n .13/2018, que 
dispõe sobre o concurso ao Curso de Formação de Soldados Bombei-
ros Militar (CFSd BM) do Quadro de Praças (QP-BM) e para o Curso 
de Formação de Soldados Bombeiros Militar Especialistas (CFSd 
Esp-BM) do Quadro de Praças Especialistas (QPE-BM) do Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a iniciar-se no ano de 2020, 
conformeAviso n.2262/18, publicado no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais - DOEMG n.140, de 31Jul18, página 66, retificado 
pela Errata n.2288/18 - Aviso publicado no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais - DOEMG nº 175, de 20Set18, alterado pelo Ato n . 
2.343/2018, Avisopublicado no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais - DOEMG n.220, de 29Nov18, retificado pelo Ato n. 10.599, 
Aviso publicado noDiário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG 
n .115, de 13Jun19, alterado pelo Ato n . 12 .016, Aviso publicado noDi-
ário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG n.138, de 17Jul19, 
o Comunicado Conjunto PMMG e CBMMG -Aviso nº 93/2020 publi-
cado no DOEMG nº 78 de 09/04/2020,Ato 16 .172 - Avisopublicado 
no DOEMG nº 185, de 09Set20 e, considerando anovadeterminação 
judicial constante no processonº5024512-14 .2019 .8 .13 .0145 do candi-
dato Mateus romanazzi Bertolino e Araújo, resolve: tornar públicoque 
seencontrapostadonosítioeletrônico”www .bombeiros .mg .gov .br/con-
cursos”, oAton . 18 .494/2020-DSE, que a convocação para matrícula 
do candidatoMateus romanazzi Bertolino e Araújo, por determinação 
judicial,aoCFSdBM/2020 eCFSdEsp . BM/2020 .r . 

Bhte, 10 Out20, 
(a) Lucioney rômulo da Costa, Cel BM, Cmte .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
AGricuLturA, PEcuáriA 

E ABAStEcimENto
ATO DE rATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Diante da necessidade da DPO- DIrETOrIA DE PLANEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E LOGÍSTICA, devidamente justificada nos autos do 
presente processo e com base nas considerações constantes do Pare-
cer Jurídico da ASJur nº 103/2020 (19480589), APrOvO o presente 
procedimento administrativo e, no uso da competência a mim delegada 
pelo Decreto nº 43 .187/2004, AuTOrIZO e rATIFICO, com fulcro 
no artigo 24, inciso vIII da Lei Federal nº 8 .666/1993, na hipótese de 
Dispensa de Licitação, a Contratação dapessoa jurídica Minas Gerais 
Administração e Serviços S .A – MGS, para prestação de serviços de 
gerenciamento, manutenção, limpeza, organização, guarda, e conser-
vação de documentos em arquivo . O valorda contratação é der$r$ 
172 .997,00 (cento e setenta e dois mil novecentos e noventa e sete 
reais) e a vigência será de12 (doze) meses a contar de sua publicação, 
correndo a despesa pela seguinte dotação orçamentária: 1231 .04 .122 .7
05 .2500 .0001 .33903704 .0 .10 .1 .

Ana Maria Soares valentini
Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

4 cm -09 1407409 - 1

CONTrATO DE PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS 
DE INFOrMáTICA Nº 9258860/2020 

(INF-3813 .00) . Partes: SEAPA e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA 
DA INFOrMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GErAIS - PrODE-
MGE . Objeto: serviços de informática, conforme descrição e especi-
ficações previstas na cláusula primeira. Vigência: 12 (doze) meses a 
contar de sua publicação . valor: r$ r$ 20 .280,00 (vinte mil e duzentos 
e oitenta reais) . Data de assinatura: 09/10/2020 .

2 cm -09 1407421 - 1

1º TErMO ADITIvO AO CONTrATO DE PrESTAÇÃO DE 
SErvIÇOS DE INFOrMáTICA Nº 9222850/2019 - N .º INF-3954 .00
Partes: SEAPA e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOr-
MAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GErAIS - PrODEMGE . Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência deste contrato por 12 (doze) meses, con-
tados a partir de 11 de outubro de 2020 e demais atualizações e alte-
rações previstas na cláusula primeira . valor: r$ 24 .009,24 (vinte e 
quatro mil, nove reais e vinte e quatro centavos) . Data de assinatura: 
09/10/2020 .
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iNStituto miNEiro DE AGroPEcuáriA - imA
NOTIFICAÇÃO Nº 261/2020

O Instituto Mineiro de Agropecuária, por ato do seu Diretor-Geral Thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do Art .12, do Decreto Nº 47 .859, de 
07de fevereiro de 2020, faz publicar os AuTOS DE INFrAÇÃO, cujos autuado s(as) não foram localizados . Ficam os autuados abaixo relacionados 
notificados das respectivas autuações impostas, bem como do prazo de 30 (trinta) dias a partir do 5º (quinto) dia após essa publicação, para apresentar 
defesa em uma das unidades de fiscalização do IMA. Notificados:

Nome do Autuado CPF/CNPJ Auto de Infração nº Dispositivos Infringidos
José Antônio Bastos Mendonça 632 .228 .096-15 036638-D LEI 10 .021 ArT 5º INCISO I DECrETO 30 .879 ArT 7º INCISO I
Custódia Peixoto Lacerda 901 .218 .996-91 036715-D LEI 10 .021 ArT 5º INCISO vIII
Welinton Aparecido Silva Duarte 126 .004 .216-29 038060-D LEI 16 .938 ArT 3º INCISO I

6 cm -09 1407578 - 1

NOTIFICAÇÃO Nº 264/2020
O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, por ato do seu Diretor-Geral Thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do Art .12, do Decreto Nº 
47 .859, de 07 de fevereiro de 2020, faz publicar abertura de NOvO PrAZO para apresentação de recurso, cujos autuados(as) não foram localizados . 
Ficam os autuados abaixo relacionados notificados do prazo de 20 (vinte) dias a partir do 5º (quinto) dia após essa publicação para apresentar recurso 
em uma das unidades de fiscalização do IMA. Notificados:

Nome do Autuado CPF/CNPJ Auto de Infração nº Dispositivos Infringidos
Alessandro Lino rocha 919 .014 .996-34 3113012020083850 Lei 10 .021, de 06/12/1989, art 5° inciso I
Mauricio da Silva Figueiredo 237 .360 .206-78 3113012020101842 Lei 10 .021, de 06/12/1989, art 5° inciso I
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NOTIFICAÇÃO Nº 262 /2020
O Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, por ato do seu Diretor-Geral Thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do Art .40, §2°, Inciso II, do 
Decreto nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014, diante da impossibilidade de localização do autuado, faz publicar a notificação do JULGAMENTO 
PROCEDENTE do auto de infração dos autuados a seguir relacionados, cabendo recurso a ser apresentado em uma das unidades de fiscalização do 
IMA, no prazo da lei . A não apresentação de recurso à penalidade imposta no prazo de até 20 (vinte) dias a partir do 5º (quinto) dia após essa publi-
cação, exaure a instância administrativa. Notificados:

Nome do Autuado CPF/CNPJ Auto de Infração nº Dispositivos Infringidos
ronildo Barros da Silva 226 .635 .818-95 3109072018144127 LEI 10 .021 ArT 5º INCISO I DECrETO 30 .879 ArT 7º INCISO I
José Augusto de Aguiar 020 .331 .196-53 3127112018143348 LEI 10 .021 ArT 5º INCISO I DECrETO 30 .879 ArT 7º INCISO I
Marin Henrique Alves 055 .833 .226-91 036724-D LEI 10 .021 ArT 5º INCISO I DECrETO 30 .879 ArT 7º INCISO I
José Carlos Gomes de Souza 084 .803 .337-07 045086-C LEI 10 .021 ArT 5º INCISO I DECrETO 30 .879 ArT 7º INCISO I
Kelsiano Moutinho Murta 054 .438 .776-74 004406-D LEI 10 .021 ArT 5º INCISO I DECrETO 30 .879 ArT 7º INCISO I
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NOTIFICAÇÃO Nº 263/2020
O Instituto Mineiro de Agropecuária, por ato do seu Diretor-Geral Thales Almeida Pereira Fernandes, na forma do Art .40, §2°, Inciso II, do Decreto 
nº 46.668, de 15 de dezembro de 2014, diante da impossibilidade de localização do autuado, faz publicar a notificação do JULGAMENTO IMPRO-
CEDENTE do auto de infração dos autuado (s) a seguir relacionado(os). Não haverá imputação de penalidade ao(s) autuado (s) notificado(s) e o(s) 
processo(s) relacionado(s) abaixo, será(ão) arquivado(s). Notificado(s):

Nome do Autuado CPF/CNPJ Auto de Infração nº Nº Processo Administrativo
Joaquim Martins Novaes 020 .269 .026-15 085845-C CrvC/GDA/004/2016
Jesus Rufino de Souza 565 .494 .076-72 036567-D CrvC/GDA/481/2016
Gabriel Gomes Nogueira 135 .757 .596-34 085975-C CrvC/GDA/097/2016
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ACOrDO DE COOPErAÇÃO TÉCNICA Nº 785/2020
Partes: IMA- e o MuNICIPIO DE NEPOMuCENO . Objeto: Instala-
ção de um Posto de Atendimento. Prazo de vigência: 60 meses a partir 
de 08/10/2020 .
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EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExTrATO DOS INSTruMENTOS JurÍDICOS: Nº . 129/2020
Contrato - Partes: EPAMIG e Ômega Gerenciamento e Terceirização 
Eireli . Objeto: Prestação de serviço de pintura com fornecimento de 
material e mão de obra. Assinatura: 09/10/2020.Vigência: 09/10/2020 
a 08/12/2020 . valor: r$62 .668,02- Proc .30510020000096/2020 . Assi-
nam: (a)Leonardo Brumano Kalil- EPAMIG(b)Thiago Pereira do Nas-
cimento Barbosa – ÔMEGA .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
cuLturA E turiSmo

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DE TErMO DE rESCISÃO
Termo de rescisão Amigável ao Contrato de Prestação de Serviços nº 
9210794/2018 - Partes: EMG/SECuLT e ASSOCIAÇÃO PrOFISSIO-
NALIZANTE DO MENOr DE BELO HOrIZONTE – ASSPrOM . 
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão amigável do CON-
TRATO ORIGINAL, tendo em vista as consequências da pandemia 
causada pelo Novo Coronavírus no estado de Minas Gerais, que além 
das dificuldades financeiras causadas por essa doença, havia ainda uma 
crise financeira suportada desde o ano de 2016, situação que a pande-
mia só fez agravar. Para continuar honrando seus compromissos finan-
ceiros esta Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais 
– SECuLT optou por rescindir o contrato nº 9210794/2018 . Belo Hori-
zonte, 09/10/2020 . Assinam: Fábio Caldeira de Castro e Silva/SECuLT 
e Carlos Augusto de Araújo Cateb e rosânia Alves Teles/ Associação 
Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte – ASSPROM.

4 cm -09 1407351 - 1

FuNDAÇÃo cLóviS SALGADo - FcS
ExTrATO DE TErMO ADITIvO

3º Termo Aditivo ao Contrato nº .202/2017 . Entre a Fundação Cló-
vis Salgado/FCS e Agência de Integração Empresa Escola Ltda-EPP; 
Objeto: Prorrogação por 12 (doze) meses, a partir de 31/10/2020; Sig-
natários: Eliane Denise Parreiras Oliveira/FCS e Guilherme Almada 
Morais .

ExTrATO DE TErMO DE rESCISÃO
Termo de rescisão Amigável ao Termo de Autorização de uso 
nº315/2019 . Entre a Fundação Clóvis Salgado/FCS e Associação Cul-
tural Lua Nova; Objeto: rescisão Amigável, nos termo do artigo 79, 
inciso II da Lei Federal 8 .666/93; Signatários: Eliane Denise Parreiras 
Oliveira/FCS e André ribeiro de Salles Coelho .

3 cm -09 1407654 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimôNio HiStórico E ArtÍStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
ExTrATO DE CONTrATO

Contrato nº9261702/2020 .IEPHA/MG eEFICáCIA PrOJETOS E 
CONSuLTOrIA LTDA . Objeto: Contratação de serviços técnicos 
especializados de engenharia para elaboração de Projeto Executivo de 
Adequação Arquitetônica e Projetos Executivos complementares para 
Sistema de Proteção e Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico para 
o Museu Crédito real - Juiz de Fora . valor: r$58 .554,52 (cinquenta e 
oito mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centa-
vos). Prazo de vigência: 90(noventa) dias. Signatários: Michele Abreu 
Arroyo e Fabrício Silva Lima  . Data: 09/10/2020 .

ExTrATO DE CONTrATO
Contrato nº9261705/2020 .IEPHA/MG eEFICáCIA PrOJETOS E 
CONSuLTOrIA LTDA . Objeto: Contratação de serviços técnicos 
especializados de engenharia para elaboração de Projeto Executivo de 
Adequação Arquitetônica e Projetos Executivos complementares para 

Sistema de Proteção e Prevenção de Combate a Incêndio e Pânico para 
o Museu Casa Guimarães rosa . valor: r$ 42 .153,28 (quarenta e dois 
mil cento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos). Prazo de 
vigência: 90(noventa) dias. Signatários: Michele Abreu Arroyo e Fabrí-
cio Silva Lima  . Data: 09/10/2020 .

5 cm -09 1407711 - 1

EmPrESA miNEirA DE 
comuNicAÇÃo - Emc

CONvOCATÓrIA
CONvOCAÇÃO 3ª rEuNIÃO OrDINárIA DO 
CONSELHO DE ADMINISTrAÇÃO DA EMC .

Senhor (a) Conselheiro (a),  A Presidente do Conselho de Adminis-
tração da Empresa Mineira de Comunicação – EMC, Senhora Eleo-
nora Cruz Santos,convoca os membros para a 3ª reunião Ordinária do 
Conselho de Administraçãoa realizar-se no dia 27 de outubro de 2020, 
às 10h00, por vídeo conferência.  Segue abaixo pauta e o link para o 
evento .  Pauta:
1 – Editais da Lei Aldir Blanc .
2 – Novas Atrações da Tv Minas .
3 – Prêmio da Música Mineira e Cerimônia de Premiação.
4 – Diretoria Geral da EMC .
5–Prestação deContas doTerceiroTrimestre e oAcumulado até setem-
bro de 2020 .
6– Assuntos Gerais .
Link de acesso: https://meet .google .com/ewn-jxby-igm

Eleonora Cruz Santos
Presidente do Conselho de Administração da EMC

Atenciosamente,
Sérgio rodrigo reis

Presidente
Empresa Mineira de Comunicação

5 cm -09 1407530 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATO DE TErMO DE OuTOrGA
tec ; apq-00803-20 ; pypiv - carro movido a resíduos ; victor rafael 
pereira de melo ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 
19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; início a partir da publicação ; 
duração 12 meses ; pypiv pesquisa e desenvolvimento de inovacao tec-
nologica ltda ; r$ 66 .660,00 ;

2 cm -09 1407674 - 1

ExTrATO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO AO 
CONTrATO DE PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS Nº 01/2019 .

Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMIG . Contratada: Banco do Brasil S .A . Objeto: Prorro-
gaçãoda vigência do Contratonº 01/2019, por mais 12 (doze) meses,a 
contar do dia 22/10/2020, findando sua vigência no dia21/10/2021, 
conforme Cláusula Décima Quarta do Contrato Originário e art . 57, 
II da Lei Federal n° 8 .666/93 . Data de assinatura: 09/10/2020 . Signa-
tários: Camila Pereira de Oliveira ribeiro    - Diretora de Planejamento, 
Gestão e Finanças da FAPEMIG, Bruno Torres Carvalho – represen-
tante legal da Contratada .

3 cm -09 1407584 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
EcoNômico DE miNAS GErAiS - coDEmiG

COMPANHIA MINErADOrA DO 
PIrOCLOrO DE ArAxá – COMIPA

CNPJ 17 .806 .779/0001-30
CONvOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores Acionistas da Companhia Mineradora 
do Pirocloro de Araxá – COMIPA a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que será realizada na sede da sociedade, na Avenida 
Tancredo Neves, nº 30, Bloco A, vila Silveria em Araxá/MG, no dia 
20 de outubro de 2020 às 15h (quinze horas), para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: a) Eleição de Diretoria .

Araxá/MG, 09 de outubro de 2020 .
Fabio Amorim da rocha

Diretor-Presidente
3 cm -09 1407681 - 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 3202010092211260120.



 36 – quarta-feira, 07 de outubro de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
DEPArTAMENTo DE TrÂNSITo DE MINAS GErAIS

DEMoNSTrATIvo DAS rECEITAS/DESPESAS
ArT . 1º DA LEI ESTADuAL Nº 23573, DE 14/01/2020

referência: 3º Trimestre de 2020
QuADro DEMoNSTrATIvo DAS rECEITAS - 01/07/2020 a 30/09/2020

Órgão valor Previsto Inicial valor Previsto Atualizado valor Arrecadado % Arrecadado
EGE SEC .FAZENDA-ENCArGoS DIvErSoS 0 0 0 -
EMG - ADMINISTrACAo DIrETA 76 .074 .886,00 76 .074 .886,00 19 .402 .128,01 25,5
FuNDo ESTADuAL DE DESENvoLvIMENTo DE 
TrANSPorTES 173 .412 .517,00 173 .412 .517,00 3 .001 .890,19 1,73

Fonte: http://www.transparencia.mg.gov.br - Acesso em 01/10/2020

QuADro DEMoNSTrATIvo DAS DESPESAS - 01/07/2020 a 30/09/2020
orgao valor Empenhado valor Liquidado valor Pago

PoLICIA MILITAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS 2 .599 .776,56 2 .184 .761,92 1 .996 .926,65
SECrETArIA DE ESTADo DE FAZENDA 0 123 .763,26 128 .134,50
DEPArTAMENTo DE EDIFICACoES E ESTrADAS DE roDAGEM Do ESTADo 
DE MINAS GErAIS 144 .199,64 17 .998 .319,48 17 .959 .217,44

FuNDo ESTADuAL DE DESENvoLvIMENTo DE TrANSPorTES 14 .651 .916,73 18 .746 .249,89 19 .882 .742,20

Fonte: http://www.transparencia.mg.gov.br - Acesso em 01/10/2020
10 cm -06 1406198 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA E turiSmo
FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA

TErMo DE CoMProMISSo DE LIBErAÇÃo DE rECurSoS NÃo rEEMBoLSávEIS 
Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO e os Beneficiários dos recursos da modalidade não reembolsável do Fundo Esta-
dual de Cultura. Objeto: Transferência de recurso para execução dos projetos classificados nos Edital FEC Nº 02/2020 – Arte Salva. Data 05/10/2020. 
vigência: 1 ano . Signatários: Fábio Caldeira de Castro Silva/ Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais e os representantes dos projetos:

Protocolo Nome do Beneficiário valor aprovado Processo Sei/MG Dotação
2020 .2002 .0370 Yangmei Hon Natalino r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003007/2020-25 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0090 Pedro Antônio da Silva r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002361/2020-07 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0422 Paulo Pimentel Teixeira r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002874/2020-27 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0051 Ângelo de Sousa osório r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002846/2020-07 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0700 Lourdes Isabel Miranda r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002769/2020-49 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0281 Jáder Barreto Lima da Silva r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002756/2020-12 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0163 Gizelle Marina Pimenta 
Pereira Flores r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002481/2020-65 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0541 Matias Elias da Silva r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003076/2020-05 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

Fábio Caldeira de Castro Silva
Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020
10 cm -06 1406122 - 1

FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA
TErMo DE CoMProMISSo DE LIBErAÇÃo DE rECurSoS NÃo rEEMBoLSávEIS – 

Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO e os Beneficiários dos recursos da modalidade não reembolsável do Fundo Esta-
dual de Cultura. Objeto: Transferência de recurso para execução dos projetos aprovados e classificados nos Editais FEC Nº 02/2019 e 04/2019. 
Data 05/10/2020 . Signatários: Fábio Caldeira de Castro Silva/ Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais e os representantes dos projetos:

Protocolo Nome do Beneficiário valor aprovado Dotação
2019 .1904 .0113 vera Lucia Kikuti r$ 24 .920,00 4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

Fábio Caldeira de Castro Silva
Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020
6 cm -06 1406124 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS
-CSM-rESuMo DE CoNTrATo 9261591/2020 

– CSM CorPo DE BoMBEIroS MILITAr - resumo do Con-
trato nº 9261591/2020 - CSM do Processo de Compras n° 1401269 
000007/2020 . Partes: CBMMG x ITurrI CoIMPAr INDÚSTrIA 
E CoMÉrCIo DE EPI’S LTDA . objeto: aquisição de capacetes de 
comb . a incêndio urb ., para atendimento a atender as necessidades e 
demanda das unidades do CBMMG , em cumprimento ao planeja-
mento realizado pela Diretoria de Logística e Finanças (DLF), ofício 
SDAL nº 287/2020, através do Convênio SENASP nº 891324/2019, 
SIAF/CBMMG nº 9241497/2020 . valor: r$ 1 .479 .995,50 (um 
milhão quatrocentos e setenta e nove mil novecentos e noventa 
e cinco reais e cinquenta centavos) . Dotações orçamentárias: 
1401 .06 .182 .155 .4472 .0001 .449052-24 .1;1401 .06 .182 .155 .4472 .00
01 .449052-53 .3 e 1401 .06 .182 .155 .4472 .0001 .449052-10 .8, Fontes: 
24, 53 e 10 . vigência: até 31/12/2020, com inicio à partir da data de 
publicação . Foro: Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020 . Signatários: 
Bruno Barbosa de Menezes, Major BM ord . de Desp . e Sr . José Igná-
cio Blasco Marin .

-CSM-rESuMo DE CoNTrATo 9259552/2020
– CSMCorPo DE BoMBEIroS MILITAr - resumo do Con-
trato nº 9259552/2020 - CSM do Processo de Compras n° 1401269 
000066/2020 . Partes: CBMMG x PHILIPS MEDICAL SYSTEMS 
LTDA . objeto: aquisição de material médico hospitalar: DEA PHILPS 
Frx, para atendimento a demanda crescente provocada pela pandemia 
do Coronavírus, no Estado de Minas Gerais . valor: r$ 1 .607 .709,40 
(um milhão, seiscentos e sete mil, setecentos e nove reais e qua-
renta centavos) . Dotações orçamentárias: 1401 .10 .301 .026 .1005 .00
01 .449052 .12 .95 .10, Fonte: 95 . vigência: até 6 (seis) meses, prorro-
gável enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos 
da situação de emergência de saúde pública, nos termos dos Art .4, 
da Lei 13 .979/2020, com inicio à partir da data de publicação . Foro: 
Belo Horizonte, 05 de outubro de 2020 . Signatários: Bruno Barbosa 
de Menezes, Major BM ord . de Desp . e Sres . Evaldo Bella e Avelino 
de Campos Figueira .

-ABM-AvISo N 122/2020 
– DSE - Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar - CFSd 
BM 2014 (Edital n . 12/2012) - resultado Preliminar da 3ª Fase (Teste 
de Avaliação Física) - Candidato convocado por determinação judicial 
 . o Coronel BM Comandante da Academia de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso xIII, 
art . 3º, da resolução n . 923, de 22 Jul 20, e considerando as determina-
ções exaradas no respectivo processo judicial, resolve: Tornar público-
que se encontra postado no sítio eletrônico “www.bombeiros.mg.gov.
br/concursos”, o Ato n. 18.159/2020-DSE, Resultado Preliminar da 3ª 
fase (Teste de Avaliação Física) do concurso ao Curso de Formação de 
Soldados Bombeiros Militar - CFSd BM 2014 do candidato rommel 
rocha de Aguiar (Processo nº 0002025-79 .2014 .8 .13 .0382), convo-
cado por determinação judicial . Bhte, 06 out 20, (a) Lucioney rômulo 
da Costa, Cel BM, Cmte .

-4ºBBM–rESuMo Ao CoNvÊNIo Nº 03/2020 . 
Partes: o CBMMG e a Prefeitura Municipal de Leopoldina: 
objeto:estabelecimento de condições de cooperação mútua entre 
os convenentes, visando à execução pelo CBMMG, dos Serviços de 
Prevenção e de Combate a Incêndio, Busca e Salvamento, resgate e 
Defesa Civil no Município de Leopoldina e região .vigência: 60 (Ses-
senta) meses a partir da data da publicação e o valor anual de r$ 
84 .000,00 .Signatários: Emerson ramalho dos Santos, Ten Cel BM e 
José roberto de oliveira, Prefeito Municipal .

-CG-rESuMo Do CoNvÊNIo N° 002/2020 .
Partes: CBMMG e o Município Janaúba . objeto: o estabelecimento de 
condições de cooperação mútua entre os convenentes, para a execução, 
pelo CBMMG, dos serviços de prevenção e combate a incêndio, busca 
e salvamento, resgate e Defesa Civil, bem como o desenvolvimento 
das ações de repasse de recurso financeiro para a reforma das instala-
ções onde funcionará a nova sede do 6º Pelotão do Corpo de Bombei-
ros Militar, no município de Janaúba . vigência: 12 meses da Publica-
ção . Belo Horizonte 05 de outubro de 2020 . Edgard Estevo da Silva, 
Coronel BM Cmt-Geral e Carlos Isaildon Mendes . Prefeito Municipal 
de Janaúba .

15 cm -06 1406214 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
AGricuLturA, PEcuáriA 

E ABAStEcimENto
ExTrATo DE CoNTrATo

resumo do contrato nº 9259505/2020, SEI n° 1230 .01 .0002094/2020-87, 
celebrado entre a SEAPA e a empresa Sertão Fibras Indústrias 
Ltda . objeto: aquisição de kits de irrigação e caixas d’água . valor: 
r$11 .175,00 . vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação . 
Data de assinatura: 06/10/2020 . 

ExTrATo DE CoNTrATo
resumo do contrato nº 9259506/2020, SEI n° 1230 .01 .0002094/2020-87, 
celebrado entre a SEAPA e a empresa LPF Comércio De Sementes 
Eireli EPP . objeto: aquisição de kits de irrigação e caixas d’água . valor: 
r$ 44 .625,00 . vigência por 12 (doze) meses, a partir da publicação . 
Data de assinatura: 06/10/2020 .

3 cm -06 1406070 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA Nº 779/2020 .
Partes: IMA- e o SINDICATo DoS ProDuTorES rurAIS DE rIo 
PoMBA . objeto: Instalação de um Posto de Atendimento . Prazo de 
vigência: 60 meses a partir de 06/10/2020 .

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA Nº 780/2020 . 
Partes: IMA- e o MuNICIPIo DE CArvALHo . objeto: Instalação 
de um Posto de Atendimento . Prazo de vigência: 48 meses a partir de 
06/10/2020 .

2 cm -06 1405947 - 1

EmPrESA DE ASSiStêNciA tÉcNicA 
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo 

DE miNAS GErAiS - EmAtEr
INSTruMENToS JurÍDICoS CELEBrADoS 

PELA EMATEr-MG:
1 - Contratado: WAGNo vIEIrA FAIÃo . Instrumento: 1º termo adi-
tivo ao contrato nº G0014 .2 .99 .10179 .00 . objeto: Prorrogar, por mais 
12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi de Guanhães e 

reajuste de valor . vencimento: 18/09/2021 . valor: r$4 .720,00 . Dota-
ção orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339039 .74 .1 .0 . Data: 
17/09/2020 . obs .: correção da publicação da vigência do contrato ori-
ginal, retrocitado, para que seja considerada a data 18/09/2020 .
2 - Contratado: STAr CoNECT TELECoM LTDA . Instrumento: 1º 
termo aditivo ao contrato nº G0002 .2 .04 .10194 .00 . objeto: Prorrogar, 
por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi de Alme-
nara, para prestação de serviços de acesso à internet banda larga, não 
dedicado, com velocidade de 20 (vinte) Mbps, para o escritório local de 
Ponto dos volantes . vencimento: 03/10/2021 . Dotação orçamentária: 3
041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 29/09/2020 .
3 - Contratado: roBErTo MENDES BATISTA 09486948666 . Instru-
mento: 2º termo aditivo ao contrato nº G0032 .2 .04 .9407 .00 . objeto: 
Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi 
de Salinas . vencimento: 08/10/2021 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .6
06 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 29/09/2020 .
4 - Contratado: Conecta Minas Gerais Ltda . Instrumento: Contrato nº 
G0034 .2 .04 .18790120 .00 . objeto: Serviços de acesso à Internet banda 
larga para o Escritório Local da EMATEr-MG, no município de São 
Tiago-MG . vencimento: 29/09/2021 . valor: r$1 .068,00 . Dotação 
orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 
29/09/2020 .
5 - Contratado: T & T INTErNET LTDA . Instrumento: Contrato nº 
G0001 .2 .04 .14590120 .00 . objeto: Serviços de acesso à Internet banda 
larga, não dedicada, com velocidade de 04 Mbps, equipamentos em 
comodato e acesso ilimitado, a ser instalado Escritório Local da EMA-
TEr-MG em Jesuânia-MG . vencimento: 29/09/2021 . valor: r$660 .00 . 
Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . 
Data: 29/09/2020 .
6 - Contratado: TIDExA SoFTWArE LTDA . Instrumento: 2º termo 
aditivo ao contrato nº K0004 .2 .04 .10245 .02 . objeto: Prorrogar, por 
mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da Divisão de registro 
e Pagamento de Pessoal e reajuste . vencimento: 21/10/2021 . Dotação 
orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .02 .74 .1 .0 . Data: 
30/09/2020 .
7 - Contratado: G PErEIrA TErCEIrIZAÇÃo E SErvIÇoS 
DE CoNSErvAÇÃo . Instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº 
G0020 .2 .05 .10875 .00 . objeto: Acréscimo ao contrato retrocitado, da 
prestação de serviço de limpeza predial em municípios do interior, 
por mais 12 horas semanais, com jornada de 4 horas diárias, 3 dias 
por semana, por um período determinado de 45 dias, que será pres-
tado na DIJAB (Divisão do Projeto Jaíba) . vencimento: 18/11/2020 . 
valor: r$1 .116,41 . Dotação orçamentária: 3041 20 606 087 4210 0001 
339039 22 74 1 0 . Data: 25/09/2020 .
8 - Contratado: vIASAT DIGITAL TELECoM LTDA . Instrumento: 1º 
termo aditivo ao contrato nº G0033 .2 .04 .10201 .00 . objeto: Prorrogar, 
por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi de São 
Francisco . vencimento: 07/10/2021 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .6
06 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 01/10/2020 .
9 - Contratado: E . SANToS SouZA . Instrumento: 1º termo aditivo 
ao contrato nº G0013 .2 .04 .10215 .00 . objeto: Prorrogar, por mais 12 
meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi de Governador vala-
dares . vencimento: 08/10/2021 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .08
7 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 01/10/2020 .

DICoM – Divisão de Compras .
13 cm -06 1405883 - 1

INSTruMENToS JurÍDICoS CELEBrADoS 
PELA EMATEr-MG:

01- Contratante: Empresa Terra Bella Flora e Paisagismo Ltda . Instru-
mento: Contrato de prestação de serviços técnicos . objeto: prestação de 
serviços de assistência técnica à Contratante, referente empreendimento 
denominado Fazenda refúgio Paraiso, unidade gestora uregi de Belo 
Horizonte . vencimento: 01 .09 .2021 . valor do contrato r$21 .600,00 . 
Data 01 .09 .2020 .
02- rescindendos: Município de Bandeira, Emater-MG . Instrumento: 
Termo de rescisão de cessão . Motivo: não houve consolidação do 
objeto do termo de cessão por parte do Município, firmado pelas par-
tes . Data 30 .09 .2020 .
03- Cessionária: Associação Comunitária vale os Patos – ASCovA . 
Instrumento: Termo 10506 de cessão de uso 03/2020 . Situação do 
termo de cessão: tornar sem efeito a publicação 01, no Diário Oficial 
MG, de 28 .02 .2020, em virtude da alteração do benefíciário, estando 
em início novo processo de cessão para a Prefeitura Municipal . Data 
02 .03 .2020 .
04 – Contratado: Locatto Empreendimentos Imobiliários Ltda . ME . 
Instrumento: 3º termo aditivo ao contrato G0036 .2 .10 .7229 .00 . objeto: 
prorrogação, por mais por 12 meses, do prazo contratual, com reajuste 
de preço do valor do aluguel mensal , Uregi de Teófilo Otoni. Venci-
mento: 19 .08 .2020 . Data 19 .08 .2019 .
05- Contratado: Locatto Empreendimentos Imobiliários Ltda . ME . Ins-
trumento: 4º termo aditivo ao contrato G0036 .2 .10 .7229 .00 . objeto: 
prorrogação, por mais 12 meses, do prazo contratual, com reajuste de 
preço do valor do aluguel mensal, Uregi de Teófilo Otoni. Vencimento: 
19 .08 .2021 . Data 19 .08 .2020 .
06- Cedente: Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança . Instru-
mento: Termo de cessão gratuita de imóvel . objeto: cessão gratuita 
de uma sala, pela Cooperativa à Emater-MG, para funcionamento do 
escritório da Cessionária, no Município de Boa Esperança, uregi de 
Alfenas. Vencimento: 29.09.2022. Valor-dotação: sem efeito financeiro. 
Data 29 .09 .2020 .
07- Partícipes: Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança . Instru-
mento: Acordo de cooperação técnica . objeto: cessão, pela Coopera-
tiva à Emater-MG, do funcionário Thiago Alves Santos, com isenção de 
ônus salariais e demais encargos trabalhistas e previdenciarios e aciden-
tários, de qualquer natureza, para prestação de serviços de assistência 
técnica e extensão rural, na área rural de atuação da Cedente, unidade 
gestora uregi de Alfenas .vencimento: 29 .09 .2022 . valor-dotação: sem 
efeito financeiro. Data 29.09.2020.
08- Cedente: Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança . Instru-
mento: Convênio . objeto: cessão, da funcionária, Luciene vilela Fer-
reira França, sem ônus salariais e demais encargos previdenciários e 
acidentários de qualquer natureza, pela Cooperativa à Emater-MG, 
para prestação de serviços de auxiliar de escritório, no Escritório Local 
de Boa Esperança, unidade gestora, uregi de Alfenas . vencimento: 
29.09.2022. Valor-dotação: sem ônus financeiro. Data 29.09.2020.
DEPGE-Controladoria de Contratos e Convênios

11 cm -06 1405921 - 1

EmPrESA DE PESquiSA AGroPEcuáriA 
DE miNAS GErAiS - EPAmiG

ExTrATo DoS INSTruMENToS JurÍDICoS:
TErMo ADITIvo Ao INSTruMENTo 

JurÍDICo Nº . 344/2019 - 1º TA 
Partes: EPAMIG e Associação Profissionalizante do Menor de Belo 
Horizonte- ASSProM . objeto: Prorrogação e reajuste do contrato 
original . Assinatura: 06/10/2020 . vigência: 07/10/2020 a 06/10/2021 . 
valor:r$ 198 .341,75 . Assinam: (a) Leonardo Brumano Kalil- EPA-
MIG, (b)Carlos Augusto A .Cateb e rosânia A . Teles - ASSProM

2 cm -06 1406130 - 1

FuNDAÇÃo tv miNAS - 
cuLturAL E EDucAtivA
ExTrATo Do 1ºTErMo ADITIvo Ao 

CoNTrATo Nº 9245309/2020
entre Fundação Tv Minas Cultural e Educativa e Ernani Costa Eireli 
(ErNANI MÓvEIS), para suspensão da execuçãodo contrato no perí-
odo de 19/03/2020 até 31/01/2021 e prorrogação da vigência do con-
trato por mais 12 (doze) meses, que se dará de01/02/2021 a 31/01/2022 .
valor:r$ 239 .900,00(duzentos e trinta e nove mil, novecentos reais) . 
Dotação orçamentária: 211 .13 .722 .056 .4188 .0001 .3 .3 .90 .39 .22 .0 .60
 .1 . Assinam: Sérgio rodrigo reis ; Ernani Costa . Belo Horizonte, 06 
de outubro de 2020 .

3 cm -06 1406193 - 1

ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº 9235004/2019

Entre Fundação Tv Minas Cultural e Educativa e Kantar Ibope Pes-
quisa de Mídia LTDA, para interrupção da execução do contrato no 
período de 01/05/2020 à 31/01/2021 e prorrogação da vigência do con-
trato por mais 12 (doze) meses, a partir de 06/12/2020,findando em 
05/12/2021 . valor: r$ 235 .528,56 (duzentos e trinta e cinco mil, qui-
nhentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) . Dotação orça-
mentária: 2211 .13 .722 .056 .4188 .0001 .3 .3 .90 .39 .56 .0 .60 .1 . Assinam: 
Sérgio rodrigo reis ; Márcio Henriques da Costa  e Fernando Silva de 
oliveira . Belo Horizonte, 30 de setembro de 2020 .

3 cm -06 1406058 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESquiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA
cbb ; apq-00766-20 ; micologistas associados ; susana johann ; 2071 19 
571 068 4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 
0 24 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; fungal id ltda 
me ; r$ 62 .000,00 ;

1 cm -06 1406218 - 1

iNStituto DE mEtroLoGiA E 
quALiDADE Do EStADo - iPEm

ExTrATo DE CoNTrATo
ESPÉCIE: Contrato nº 022/2020 que entre si celebram o IPEM/MG 
e a empresa Central Suprimentos, Processo de Compras: 2331032 
000030/2020 . objeto: aquisição de açúcar para uso do Ipem . Dotação 
orçamentária: 2331 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339030 .08 .0 .73 .1 . valor 
do contrato: r$ 1 .201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos) . 
vigência: Até 31/12/2020, a partir da publicação deste extrato no órgão 
oficial de imprensa. SIGNATÁRIOS: Pelo IPEM/MG a Sra. Melissa 
Barcellos Martinelle e pela contratada a Sra . Katia Cilene Pereira Diniz . 
Data da assinatura: 06/10/2020 . Fiscal do contrato: Graziane Stephany 
Aguiar Milagres .

3 cm -06 1405890 - 1

comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

BAGuArI ENErGIA S .A .
CNPJ 09 .568 .947/0001-78 - NIrE 31300026990

ATA DA ASSEMBLEIA GErAL ExTrAorDINárIA
Data, horário e local: 10 de agosto de 2020, às 10 horas, por meio de 
vídeo conferência . Convocação e participações: Presentes os acionistas 
que representavam a totalidade do Capital Social . Dispensada a publi-
cação da convocação, nos termos da Lei 6 .404/1976 . Mesa e instalação: 
Presidiu a reunião Caio Pompeu de Souza Brasil Neto, que convidou a 
mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secretariá-lo . Instalada a 
Assembleia, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a lavratura da 
presente ata na forma de sumário . ordem do dia: Proposta orçamentária 
para 2020 . Deliberação: os acionistas, por unanimidade, deliberaram 
pela aprovação do orçamento para 2020, elaborado a preços correntes . 
Encerramento: Franqueada a palavra e como ninguém quisesse se mani-
festar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos 
presentes . aa .) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, pela Cemig Geração 
e Transmissão S .A . Caio Pompeu de Souza Brasil Neto e Pedro Edu-
ardo Fernandes Brito, por Furnas Centrais Elétricas S .A . Confere com o 
original. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro 
sob o nº 8035180 em 01/10/2020, protocolo 20/586 .156-3 . 

Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
5 cm -06 1405927 - 1

CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

ADITIvoS
Nº 4680005771/5772 – CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A, CEMIG 
GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S .A x APoIo CoNSuLTorIA E 
ENGENHArIA LTDA objeto: reajuste Contratual . Prazo atual: 36 
meses . valor atual: r$ 1 .804 .684,35 . Ass .: 01/10/2020 .

2 cm -06 1405925 - 1

CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S .A
CNPJ-06 .981 .176/0001-58

PrIMEIro TErMo ADITIvo Ao CoNvÊNIo DE CooPErAÇÃo 
MÚTuA E PArTICIPAÇÃo FINANCEIrA QuE ENTrE SI CELE-
BrAM o MuNICÍPIo DE CoNTAGEM, Por INTErMÉDIo DA 
SuBSECrETArIA MuNICIPAL DE HABITAÇÃo, E A CEMIG 
GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S .A .
DPr/SE: - objeto: remoção e reassentamento de 109 (cento e nove) 
famílias ocupantes de imóveis localizados irregularmente nas faixas de 
segurança de Linhas de Transmissão, no bairro vila Esperança, região 
de Nova Contagem, município de Contagem/ MG, por estarem em 
situação de risco, local em que serão executadas obras e serviços de 
responsabilidade da Cemig, tudo em conformidade com a Lei Muni-
cipal nº 4 .079/2007 . valor: Atribui-se ao presente Termo Aditivo o 
valor de r$ 1 .210 .365,30 (um milhão, duzentos e dez mil, trezentos 
e sessenta e cinco reais e trinta centavos). Assim, a participação finan-
ceira da CEMIG passa de r$ 947 .661,52 (Novecentos e quarenta e sete 
mil, seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e dois centavos) para 
r$ 2 .158 .026,52 (Dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, vinte e 
seis reais e cinquenta e dois centavos) . valor do Bolsa Moradia: r$ 
700,00 (Setencentos reais) . Prazo: 24 (vinte e quatro) meses . Assina-
tura: 10/09/2020 .

5 cm -06 1405923 - 1

CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S . A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

ADITIvoS
4570018119-510 . Contratada: Banco Bradesco S .A . objeto: rescisão 
amigável . Ass .: 30/09/2020 .

1 cm -06 1405924 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE MINAS GErAIS
JuLGAMENTo

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120200079
objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de crescimento vegetativo, manutenção e melhorias operacio-
nais de água em ligações prediais e redes menores que DN 200, na área 
de abrangência da Gerência regional Contagem - GrCN, incluindo 
vilas e favelas .
vencedora: CoNSorCIo rYSAM & MND CoNSTruÇÕES .
valor: r$ 8 .538 .592,01 . Data: 06/10/2020

rETIFICAÇÃo DE PuBLICAÇÃo
Processo nº LEG: 37 .547 - Publicação: pág . 24 – 06 de outubro de 2020 
- Diário Executivo - Minas Gerais - Caderno 1 . Motivo: Publicação 
cancelada

DISPENSA DE LICITAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso v da Lei Federal 13 .303/16 . 
LEG: 37 .812 . objeto: Locação do imóvel situado a Avenida Brasil n° 
127, Centro, município de Santana do Paraíso, Escritório Local, per-
tencente à GrIP, por meio Processo de Dispensa Licitação Contrata-
ção Direta . Prestador e valor: Maria de Lourdes Ferreira r$26 .400,00 
Prazo de vigência: 48 meses . reconhecimento do Ato: Albino Junior 
Batista Campos – Superintendência de operação vale do rio Doce e 
vale do Aço (Núcleo Ipatinga) unidade de Negócio oeste . Guilherme 
Frasson Neto. – Diretor de Operação. Ratificação do Ato: Carlos Edu-
ardo Tavares de Castro . – Diretor-Presidente da CoPASA

rESuLTADo DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0354 - PEM

objeto: Sistema para Determinação de DBo - respirometria
resultado: Encerrado . Não houve empresa vencedora, conforme consta 
dos autos .

AvISo DE ADIAMENTo
PrEGÃo ELETrÔNICo rEGISTro DE 

PrEÇoS SPAL Nº 05 .2020/3100 - PES
objeto: Solução de rede de Telecomunicação de Dados .
A CoPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima men-
cionado, marcado anteriormente para o dia 13/10/2020 às 14:15 horas, 
fica adiado para o dia 23/10/2020 às 09:30 horas.
Edital disponível em 09/10/2020. Mais informações: www.copasa.com.
br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .
Motivo: “Adequação no procedimento licitatório”.

AvISoS DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0373- PEM (PArA 

ME/EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArTICIPAÇÃo) .
objeto: Painéis de baixa tensão - Extrema .
Dia da Licitação: 22 de outubro de 2020 às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 08/10/2020 no site: www.
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0394- PEM (PArA 
ME/EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArTICIPAÇÃo) .

objeto: Estufa Cultura Bacteriológica .
Dia da Licitação: 22 de outubro de 2020 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 08/10/2020 no site: www.
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

 
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 3202010062352310136.
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FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESquiSA Do 

EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG
ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA

CEx ; APQ-00913-20 ; Anodo de grafeno para bateria de íons de 
lítio ; Fernanda vieira ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 
3 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; Início a partir da 
publicação ; Duração 12 meses ; Grafnano Pesquisa e Consultoria 
Ltda ; r$ 41 .706,00 ;
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1º TErMo ADITIvo Ao TErMo DE CoNFISSÃo E DE PAr-
CELAMENTo DE DÉEBITo FAPEMIG/GMr Nº . 23178794/2020 
orIuNDo DE DANo Ao ErárIo APurADo EM PrESTA-
ÇÃo DE CoNTAS DE TrANSFErÊNCIAS DE rECurSoS 
FINANCEIroS MEDIANTE PArCErIAS, QuE ENTrE SI 
CELEBrAM A FAPEMIG, E CSYSTEM SISTEMAS E SoF-
TWArE S .A .
A FuNDAÇÃo DE AMPAro À PESQuISA Do ESTADo DE 
MINAS GErAIS– FAPEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21 .949 .888/0001-83, sediada na Avenida José Cândido da Sil-
veira, n . 1500, Bairro Horto, em Belo Horizonte/MG, represen-
tada neste ato por seu Presidente, Paulo Sérgio Lacerda Beirão, 
inscrito no CPF/MF sob o n . 091 .849 .456-72, doravante denomi-
nada ADMINISTrAÇÃo PÚBLICA CELEBrANTE, e CSYS-
TEM SISTEMAS E SoFTWArE S .A inscrita no CNPJ/MF sob 
o n 03 .608 .175/0001-74, sediada na rua Natal, 830, uberlândia/
MG, doravante denominada INTErESSADA, pela sua advogada 
Thamires Camargo Rosa OAB/MG 140.026, vêm aditar o Termo 
de Confissão e de Parcelamento de Debito FAPEMIG/GMR nº. 
23178794/2020(23178794), doravante denominado TErMo 
orIGINAL .
CoNSIDErANDo o teor dos documentos enviados pela INTE-
RESSADA, após a celebração e publicação do Termo de Confissão 
e de Parcelamento de Debito FAPEMIG/GMr nº . 23178794/2020 
(23178794), quais sejam: alterações contratuais, contrato social 
(23753260), Ata e Estatuto, alteração da razão social para CSYS-
TEM S .A (23753706) e Procuração atualizada (23753692), faz-se 
necessário esse aditamento, conforme segue:
CLáuSuLA PrIMEIrA – Do oBJETo
o objeto deste Termo Aditivo consiste em promover as seguintes 
alterações:
Alterar a razão social da INTErESSADA de CEDro TECHNo-
LoGIES LIMITADA para CSYSTEM SISTEMAS E SoFTWArE 
S .A .
Alterar o representante legal da INTErESSADA de BruNo 
vIEIrA ZAGo PArA MArIZE LoPES DE oLIvEIrA rEIS
CLáuSuLA SEGuNDA - DA rATIFICAÇÃo
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
TERMO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas por 
este Termo Aditivo .
CLAÚSuLA QuArTA – DA PuBLICAÇÃo
o presente Termo somente produzirá efeitos, legais e jurídicos, 
após publicação do respectivo resumo, pela ADMINISTrAÇÃo 
PÚBLICA CELEBRANTE, no Diário Oficial do Estado, “Minas 
Gerais” .

Paulo Sérgio Lacerda Beirão
Presidente da FAPEMIG

CSYSTEM SISTEMAS E SoFTWArE S .A (representada por sua 
advogada THAMIrIS CAMArGo roSA oAB/MG Nº 140 .026)
Testemunhas:
Nome: Débora Aparecida da Silva
CI nº: MG 11 .546 .892
CPF nº: 099 .044 .076-14
Nome: Alexandre de Jesus Machado
CI nº: MG10 .517 .262
CPF nº: 016 .288 .776-00
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TErMo DE CoNFISSÃo E DE PArCELAMENTo DE DÉBITo
TErMo DE CoNFISSÃo E DE PArCELAMENTo DE DÉBITo 
orIuNDo DE DANo Ao ErárIo APurADo EM PrESTA-
ÇÃo DE CoNTAS DE TrANSFErÊNCIAS DE rECurSoS 
FINANCEIroS MEDIANTE PArCErIAS, QuE ENTrE SI 
CELEBrAM A FAPEMIG, E o(A) CEDro SISTEMAS E TEC-
NoLoGIA LTDA, NA ForMA ABAIxo:
A FuNDAÇÃo DE AMPAro À PESQuISA Do ESTADo DE 
MINAS GErAIS– FAPEMIG, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
21 .949 .888/0001-83, sediada na Avenida José Cândido da Sil-
veira, n . 1500, Bairro Horto, em Belo Horizonte/MG, representada 
neste ato por seu ordenador de Despesas – Presidente, Paulo Sér-
gio Lacerda Beirão, inscrito no CPF/MF sob o n . 091 .849 .456-72, 
doravante denominada ADMINISTrAÇÃo PÚBLICA CELE-
BrANTE, e a CEDro SISTEMAS E TECNoLoGIA LTDA, atual 
razão social da empresa CEDro MArKET E FINANCES LTDA, 
inscrito no CNPJ sob o nº 03 .608 .175/0001-74, sediada na rua 
Natal, 830, uberlândia, representada neste ato pelo administrador/
sócio Bruno vieira Zago, inscrito no CPF sob o nº 074 .243 .356-00, 
adiante denominado apenas INTErESSADo, resolvem celebrar o 
presente Termo de Confissão e de Parcelamento de Debito FAPE-
MIG/GMr nº . 23178794/2020, regido pelo Decreto Estadual n° 
46 .830, de 14/09/15, e pelas cláusulas que se seguem:
CLáuSuLA PrIMEIrA - Do vALor
DO valor do débito apurado, atualizado e corrigido até o mês de 
Dezembro de 2020, não incluídos custas e honorários, conforme 
memória de cálculo anexa, é de r$ 95 .610,99 (Noventa e cinco mil, 
seiscentos e dez reais e noventa e nove centavos) .
CLáuSuLA SEGuNDA - DA CoNFISSÃoo INTErESSADo
Confessa ser devedor, em favor da ADMINISTrAÇÃo PÚBLICA 
CELEBrANTE, da quantia acima exposta, referente a crédito esta-
dual de natureza não tributária, consubstanciado no Auto de Apura-
ção de Dano ao Erário - AADE FAPEMIG/GMr nº . 19666548/2020, 
devido às irregularidades na execução da Parceria- Parceria- APQ-
0651-6 .01/08 (15339936), celebrado entre a CEDro SISTEMAS E 
TECNoLoGIA LTDA, do qual é representante Legal o administra-
dor/sócio Sr . Bruno vieira Zago, e a FuNDAÇÃo DE AMPAro A 
PESQuISA- FAPEMIG .
§ 1º A presente confissão de débito, efetuada nos termos dos artigos 
389, 393, 394 e 395 do Código de Processo Civil, é irrevogável e 
irretratável e importa no reconhecimento do débito respectivo, na 
desistência de impugnações, defesas e recursos interpostos na esfera 
administrativa e na desistência de eventuais embargos à execução 
ou quaisquer outras medidas judiciais, o que deverá ser providen-
ciado pelo INTErESSADo .
§ 2º Quaisquer emolumentos cartorários extrajudiciais, em razão de 
anterior encaminhamento da certidão de dívida ativa para protesto, 
não estão abarcados no parcelamento, devendo ser quitados direta-
mente pelo INTErESSADo no cartório competente .
§ 3º Até a sua consolidação, a dívida ora confessada estará sujeita a 
atualização e a incidência de juros de mora, ambos calculados pela 
Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia – SELIC .
§ 4º Em caso de o INTErESSADo incorrer em novo inadimple-
mento, o presente termo de confissão e de parcelamento de débito 
poderá ser apontado a protesto .
CLáuSuLA TErCEIrA – DA ENTrADA PrÉvIA
Nos termos do art . 26 do Decreto Estadual n° 46 .830, de 2015, o 
INTErESSADo se compromete a efetuar o pagamento da entrada 
prévia no valor de r$ 4 .780,59 (Quatro mil, setecentos e oitenta 
reais e cinquenta e nove centavos), até o dia 28 de dezembro de 
2020, sendo este requisito indispensável à efetivação deste Termo 
de Confissão e Parcelamento de débito.
CLáuSuLA QuArTA – Do PArCELAMENTo E Do 
PAGAMENTo
o INTErESSADo se compromete a pagar o valor do débito apu-
rado, deduzida a entrada prévia, nos termos do art . 24 do Decreto 
Estadual n° 46 .830, de 2015, em 60 (sessenta) parcelas, mensais 

e consecutivas a serem quitadas até o último dia útil dos meses sub-
sequentes ao do vencimento da entrada prévia .
§ 1º o valor correspondente a cada parcela será de r$ 1 .513,84(um 
mil, quinhentos e treze reais e oitenta e quatro centavos) .
§ 2º o valor de cada parcela vincenda será atualizado pela SELIC, 
a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do recolhimento da 
entrada prévia, e calculado a cada dez parcelas pagas, caso o par-
celamento tenha sido efetuado em mais de dez meses, e na data de 
pagamento da última parcela .
§ 3º Todas as parcelas deverão ser recolhidas por meio de Docu-
mento de Arrecadação Estadual – DAE, emitido em favor da FAPE-
MIG, e o comprovante, na via original, contendo a autenticação 
bancária, enviado ao(à) Departamento de Prestação de Contas da 
ADMINISTrAÇÃo PÚBLICA CELEBrANTE, para controle dos 
pagamentos .
CLáuSuLA QuINTA – DA LIQuIDAÇÃo ANTECIPADA
o INTErESSADo poderá promover a liquidação antecipada, total 
ou parcial do valor do parcelamento .
Parágrafo único . Para efeito do cálculo do valor a pagar, não haverá 
a incidência de juros de mora de que trata o § 2º da CLÁUSULA 
QuArTA sobre o saldo devedor dos juros parcelados, relativamente 
às parcelas objeto da liquidação antecipada, observado o disposto no 
§ 3º daquela cláusula .
CLáuSuLA SExTA – DA DESISTÊNCIA E DA rEvoGAÇÃo
Em caso de desistência do parcelamento, por parte do INTERES-
SADo, ou revogação de ofício, por parte da ADMINISTrAÇÃo 
PÚBLICA CELEBrANTE, será promovida a apuração do saldo 
devedor remanescente com todos os ônus legais, devendo a ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA CELEBRANTE adotar as providências 
de que trata o art . 14 do Decreto Estadual nº 46 .830, de 2015 .
§ 1º Considera-se desistente do parcelamento o INTErESSADo 
que não efetuar o pagamento de qualquer parcela até o último dia 
do segundo mês subsequente ao de seu vencimento, ou seja, que se 
tornar inadimplente de três parcelas.
§ 2º A concessão do parcelamento não gera direito adqui-
rido, podendo ser revogado de ofício, mediante despacho fun-
damentado do ordenador de despesas da ADMINISTrAÇÃo 
PÚBLICA CELEBrANTE, nas seguintes hipóteses, ainda que não 
cumulativamente:
1 – O parcelamento deixar de atender ao interesse e à conveniência 
da administração pública;
2 – O beneficiário deixar de pagar as parcelas nos respectivos 
vencimentos .
CLáuSuLA SÉTIMA – DA PuBLICAÇÃo
o presente Termo somente produzirá efeitos, legais e jurídicos, 
após publicação do respectivo resumo, pela ADMINISTrAÇÃo 
PÚBLICA CELEBRANTE, no Diário Oficial do Estado, “Minas 
Gerais” .
CLáuSuLA oITAvA – Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir qual-
quer questão decorrente do presente TErMo, renunciando as partes 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja .
Assim acordes, as partes assinam este instrumento em duas vias de 
igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo qualificadas, que 
também o subscrevem .

Paulo Sérgio Lacerda Beirão
Presidente Interino da FAPEMIG

Bruno vieira Zago
representante Legal da Cedro (representado por seus advogados)

Testemunhas:
Nome: Débora Aparecida da Silva

CI nº: MG 11 .546 .892
CPF nº: 099 .044 .076-14

Nome: Alexandre de Jesus Machado
CI nº: MG10 .517 .262

CPF nº: 016 .288 .776-00
29 cm -12 1435548 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 10524 . Processo Interno 
n° 416/17 . Base Legal: Art . 71 da Lei 13 .303/16 . Contratado: 
Mapfre Seguros Gerais S/A, CNPJ n° 61 .074 .175/0001-38 . objeto: 
Fornecimento de Seguro Automais Frota - valor de Mercado refe-
renciado - Apólice nº 2134000024231. Vigência: 19/12/21. Valor 
Global: r$ 5 .352,55 (Cinco mil, trezentos e cinquenta e dois reais e 
cinquenta e cinco centavos) . Data da Assinatura: 18/12/2020 .

2 cm -12 1435768 - 1

comPANHiA ENErGéticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

 CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
 GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

AvISoS DE EDITAL
Comunicamos a publicação de fundamentação recursal recebida em 
05/01/2021 (ou seja, tempestivamente) referente ao Processo Lici-
tatório 500-W14827 . A fundamentação encontra-se disponível no 
Portal de Compras da CEMIG, na seção “Documentos do Edital” do 
referido certame . Prazo para contrarrazões aberto a partir desta data, 
conforme previsto em edital .

 ADITIvoS
5002000744 - Contratada: ZurICH MINAS BrASIL SEGuroS 
S .A . objeto: Atualização da importância segurada e prorrogação por 
mais 24 meses . Prazo Atual: 48 meses . valor Atual: r$28 .443,98 . 
Ass: 07/01/2021 .
5002000734 - Contratada: ZurICH MINAS BrASIL SEGu-
roS S .A . objeto: Atualização da importância segurada e pror-
rogação por mais 24 meses . Prazo Atual: 48 meses . valor Atual: 
r$r$305 .648,88 . Ass: 15/12/2021 .

4 cm -12 1435589 - 1

CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S . A .
 GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

 ADITIvoS
5002000745 - Contratada: ZurICH MINAS BrASIL SEGuroS 
S .A . objeto: Atualização da importância segurada . valor Atual: 
r$8 .764,83 . Ass: 11/12/2020 .
5002000748 - Contratada: ZurICH MINAS BrASIL SEGuroS 
S .A . objeto: Atualização da importância segurada e prorrogação por 
mais 24 meses . Prazo Atual: 48 meses . valor Atual: r$14 .928,22 . 
Ass: 11/01/2021 .

3 cm -12 1435584 - 1

CEMIG GErAÇÃo TrÊS MArIAS S .A .
CNPJ 24 .263 .197/0001-10 – NIrE 31300114040

 ATA DA ASSEMBLEIA GErAL ExTrAorDINárIA
Data, horário e local: 14 de outubro de 2020, às 14h30min, por meio 
de videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acio-
nista que representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Dimas 
Costa . Dispensada a publicação da convocação, nos termos da Lei 
6 .404/1976 . Mesa e instalação: o Diretor Dimas Costa presidiu a 
reunião, convidando a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, 
para secretariá-lo . Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavra-
tura da presente ata na forma de sumário . ordem do dia: Eleição de 
membro da Diretoria Executiva; destituição e eleição de membros 

do Conselho Fiscal; e, revisão orçamento PMSo 2020 . Delibera-
ções: A acionista deliberou: 1- Eleição de membro da Diretoria Exe-
cutiva – eleger para Diretor, em razão da renúncia do Sr . Corné-
lio Antônio Pereira, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) 
anos, ou seja, até a Assembleia Geral ordinária de 2022, ou até que 
seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado, Sérgio Teixeira 
de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade 
M4897795-SSP/MG e CPF 760563846-91, domiciliado em Belo 
Horizonte-MG, na Av . Barbacena, 1200, Santo Agostinho, CEP 
30190-924 . o Diretor eleito declarou, antecipadamente, que não 
incorre em nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, 
que preenche os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma 
das vedações descritas na Lei 6 .404/1976, Lei 13 .303/2016 e demais 
normas e regulamentações aplicáveis . Assumiu, ainda, o compro-
misso solene de conhecer, observar e acatar os princípios, valores 
éticos e normas estabelecidos no Código de Conduta Profissional 
e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e no Código de Con-
duta Ética do Servidor Público e da Alta Administração do Estado 
de Minas Gerais . o Presidente informou que a Diretoria Executiva 
ficou assim constituída: Diretor-Presidente: Paulo Mota Henriques; 
e, Diretores: Dimas Costa e Sérgio Teixeira de Castro . 2- Destitui-
ção de membros do Conselho Fiscal – destituir o Sr . Eduardo José 
de Souza e a Sra . Carolina rocha vespúcio dos cargos de membros 
efetivo e suplente, respectivamente, do Conselho Fiscal . 3- Eleição 
de membros do Conselho Fiscal – eleger os membros do Conselho 
Fiscal, em razão das destituições do item “2”, acima, para cumpri-
rem mandato em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia 
Geral ordinária de 2022, ou até que seus sucessores, devidamente 
eleitos, sejam empossados, como membro efetivo, Felipe oliveira 
de Carvalho, brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, Carteira de 
Identidade MG17 .811 .629/SSP-MG e CPF 113 .057 .096-75, domi-
ciliado em Belo Horizonte-MG, na rod . Papa João Paulo II, 4001, 
Prédio Gerais, 8° andar, CEP 31630-901; e, como membro suplente, 
Guilherme Augusto Duarte de Faria, brasileiro, casado, administra-
dor público, Carteira de Identidade MG7644881-PCE/MG e CPF 
080172116-43, domiciliado em Belo Horizonte-MG, na rod . Papa 
João Paulo II, 4001, Serra verde, CEP 31630-900 . os Conselhei-
ros eleitos são servidores públicos com vínculo permanente com a 
Administração Pública, conforme requisito do parágrafo segundo 
do artigo 19 do Estatuto Social e do parágrafo segundo do artigo 
26 da Lei 13 .303/2016 . os Conselheiros eleitos declararam, ante-
cipadamente, que não incorrem em nenhuma proibição no exer-
cício de atividade mercantil, que preenchem os requisitos legais 
e não se enquadram em nenhuma das vedações descritas na Lei 
6 .404/1976, Lei 13 .303/2016 e demais normas e regulamentações 
aplicáveis . Assumiram, ainda, o compromisso solene de conhecer, 
observar e acatar os princípios, valores éticos e normas estabele-
cidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de Princí-
pios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Servidor 
Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais . o Pre-
sidente informou que o Conselho Fiscal ficou assim constituído: 
membros efetivos: Felipe oliveira de Carvalho, Paulo César Teo-
doro Bechtlufft e ronald Gastão Andrade reis; e, membros suplen-
tes: Guilherme Augusto Duarte de Faria, Nelson Tamietti e Paulo 
roberto de Brito Mosqueira . 4- revisão orçamento PMSo 2020 
– alterar a PD-003/2020, para suplementação do respectivo orça-
mento de despesa PMSo do ano 2020, no valor de r$1 .393 .373,00 
(um milhão, trezentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e 
três reais). Encerramento: Franqueada a palavra e como ninguém se 
manifestou, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada pelos presentes . aa .) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, pela 
Cemig Geração e Transmissão S .A .- Cemig GT . Dimas Costa, pela 
Diretoria Executiva . Confere com o original . Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8202094 em 
08/01/2021, protocolo 20/697.034-0. Marinely de Paula Bomfim 
– Secretária-Geral .

16 cm -12 1435591 - 1

CEMIG GErAÇÃo CAMArGoS S .A .
CNPJ 24 .286 .195/0001-46 – NIrE 31300114104

 ATA DA ASSEMBLEIA GErAL ExTrAorDINárIA
Data, horário e local: 14 de outubro de 2020, às 11 horas, por meio 
de videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acio-
nista que representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Dimas 
Costa . Dispensada a publicação da convocação, nos termos da Lei 
6 .404/1976 . Mesa e instalação: o Diretor Dimas Costa presidiu a 
reunião, convidando a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, 
para secretariá-lo . Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavra-
tura da presente ata na forma de sumário . ordem do dia: Eleição de 
membro da Diretoria Executiva; destituição e eleição de membro do 
Conselho Fiscal . Deliberações: A acionista deliberou: 1- Eleição de 
membro da Diretoria Executiva – eleger para Diretor, em razão da 
renúncia do Sr . Cornélio Antônio Pereira, para cumprir o mandato 
em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral ordinária 
de 2022, ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empos-
sado, Sérgio Teixeira de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, 
Carteira de Identidade M4897795-SSP/MG e CPF 760563846-91, 
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av . Barbacena, 1200, Santo 
Agostinho, CEP 30190-924 . o Diretor eleito declarou, antecipada-
mente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de ati-
vidade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enqua-
dra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6 .404/1976, Lei 
13 .303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis . Assu-
miu, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar 
os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código de 
Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e 
no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Admi-
nistração do Estado de Minas Gerais . o Presidente informou que 
a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: 
Paulo Mota Henriques; e, Diretores: Dimas Costa e Sérgio Teixeira 
de Castro . 2- Destituição de membro do Conselho Fiscal – destituir 
a Sra . Carolina rocha vespúcio do cargo de membro suplente do 
Conselho Fiscal . 3- Eleição de membro do Conselho Fiscal – eleger, 
como membro suplente do Conselho Fiscal, em razão da destituição 
do item “2”, acima, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) 
anos, ou seja, até a Assembleia Geral ordinária de 2022, ou até 
que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado, Guilherme 
Augusto Duarte de Faria, brasileiro, casado, administrador público, 
Carteira de Identidade MG7644881-PCE/MG e CPF 080172116-43, 
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na rod . Papa João Paulo II, 
4001, Serra verde, CEP 31630-900 . o Conselheiro eleito é servi-
dor público com vínculo permanente com a Administração Pública, 
conforme requisito do parágrafo segundo do artigo 19 do Estatuto 
Social e do parágrafo segundo do artigo 26 da Lei 13 .303/2016 . o 
Conselheiro eleito declarou, antecipadamente, que não incorre em 
nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preen-
che os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações 
descritas na Lei 6 .404/1976, Lei 13 .303/2016 e demais normas e 
regulamentações aplicáveis . Assumiu, ainda, o compromisso solene 
de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas 
estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de 
Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Ser-
vidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais . 
O Presidente informou que o Conselho Fiscal ficou assim constitu-
ído: membros efetivos: Eduardo José de Souza, Paulo César Teo-
doro Bechtlufft e ronald Gastão Andrade reis; e, membros suplen-
tes: Guilherme Augusto Duarte de Faria, Nelson Tamietti e Paulo 
roberto de Brito Mosqueira . Encerramento: Franqueada a palavra e 
como não houve outras manifestações, lavrou-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes . aa .) Carlos Henrique 
Cordeiro Finholdt, pela Cemig Geração e Transmissão S .A .- Cemig 
GT . Dimas Costa, pela Diretoria Executiva . Confere com o original . 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob 
o nº 8200407 em 08/01/2021, protocolo 20/703 .775-2 . Marinely de 
Paula Bomfim – Secretária-Geral.

14 cm -12 1435592 - 1

CEMIG GErAÇÃo SuL S .A .
CNPJ 24 .263 .183/0001-04 – NIrE 31300114031

 ATA DA ASSEMBLEIA GErAL ExTrAorDINárIA
Data, horário e local: 14 de outubro de 2020, às 14 horas, por meio 
de videoconferência. Convocação e participações: Presentes a acio-
nista que representa a totalidade do Capital Social e o Diretor Dimas 
Costa . Dispensada a publicação da convocação, nos termos da Lei 
6 .404/1976 . Mesa e instalação: o Diretor Dimas Costa presidiu a 
reunião, convidando a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, 
para secretariá-lo . Instalada a reunião, a acionista aprovou a lavra-
tura da presente ata na forma de sumário . ordem do dia: Eleição de 
membro da Diretoria Executiva; destituição e eleição de membro do 
Conselho Fiscal . Deliberações: A acionista deliberou: 1- Eleição de 
membro da Diretoria Executiva – eleger para Diretor, em razão da 
renúncia do Sr . Cornélio Antônio Pereira, para cumprir o mandato 
em curso de 2 (dois) anos, ou seja, até a Assembleia Geral ordinária 
de 2022, ou até que seu sucessor, devidamente eleito, seja empos-
sado, Sérgio Teixeira de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, 
Carteira de Identidade M4897795-SSP/MG e CPF 760563846-91, 
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na Av . Barbacena, 1200, Santo 
Agostinho, CEP 30190-924 . o Diretor eleito declarou, antecipada-
mente, que não incorre em nenhuma proibição no exercício de ati-
vidade mercantil, que preenche os requisitos legais e não se enqua-
dra em nenhuma das vedações descritas na Lei 6 .404/1976, Lei 
13 .303/2016 e demais normas e regulamentações aplicáveis . Assu-
miu, ainda, o compromisso solene de conhecer, observar e acatar 
os princípios, valores éticos e normas estabelecidos no Código de 
Conduta Profissional e Declaração de Princípios Éticos da Cemig e 
no Código de Conduta Ética do Servidor Público e da Alta Admi-
nistração do Estado de Minas Gerais . o Presidente informou que 
a Diretoria Executiva ficou assim constituída: Diretor-Presidente: 
Paulo Mota Henriques; e, Diretores: Dimas Costa e Sérgio Teixeira 
de Castro . 2- Destituição de membro do Conselho Fiscal – destituir 
a Sra . Carolina rocha vespúcio do cargo de membro suplente do 
Conselho Fiscal . 3- Eleição de membro do Conselho Fiscal – eleger, 
como membro suplente do Conselho Fiscal, em razão da destituição 
do item “2”, acima, para cumprir o mandato em curso de 2 (dois) 
anos, ou seja, até a Assembleia Geral ordinária de 2022, ou até 
que seu sucessor, devidamente eleito, seja empossado, Guilherme 
Augusto Duarte de Faria, brasileiro, casado, administrador público, 
Carteira de Identidade MG7644881-PCE/MG e CPF 080172116-43, 
domiciliado em Belo Horizonte-MG, na rod . Papa João Paulo II, 
4001, Serra verde, CEP 31630-900 . o Conselheiro eleito é servi-
dor público com vínculo permanente com a Administração Pública, 
conforme requisito do parágrafo segundo do artigo 19 do Estatuto 
Social e do parágrafo segundo do artigo 26 da Lei 13 .303/2016 . o 
Conselheiro eleito declarou, antecipadamente, que não incorre em 
nenhuma proibição no exercício de atividade mercantil, que preen-
che os requisitos legais e não se enquadra em nenhuma das vedações 
descritas na Lei 6 .404/1976, Lei 13 .303/2016 e demais normas e 
regulamentações aplicáveis . Assumiu, ainda, o compromisso solene 
de conhecer, observar e acatar os princípios, valores éticos e normas 
estabelecidos no Código de Conduta Profissional e Declaração de 
Princípios Éticos da Cemig e no Código de Conduta Ética do Ser-
vidor Público e da Alta Administração do Estado de Minas Gerais . 
O Presidente informou que o Conselho Fiscal ficou assim constitu-
ído: membros efetivos: Eduardo José de Souza, Paulo César Teo-
doro Bechtlufft e ronald Gastão Andrade reis; e, membros suplen-
tes: Guilherme Augusto Duarte de Faria, Nelson Tamietti e Paulo 
roberto de Brito Mosqueira . Encerramento: Franqueada a palavra e 
como não houve outras manifestações, lavrou-se a presente ata que, 
lida e aprovada, foi assinada pelos presentes . aa .) Carlos Henrique 
Cordeiro Finholdt, pela Cemig Geração e Transmissão S .A .- Cemig 
GT . Dimas Costa, pela Diretoria Executiva .
Confere com o original . Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. Certifico registro sob o nº 8200193 em 08/01/2021, proto-
colo 20/703.875-9. Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

14 cm -12 1435593 - 1

CEMIG GErAÇÃo LESTE S .A
 GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

 ADITIvoS
4570018032 - Contratada: BCM ENGENHArIA LTDA . objeto: 
Prorrogação por mais 8 meses . Prazo Atual: 26 meses . Ass: 
28/12/2020 .

1 cm -12 1435594 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG
rESuLTADoS DE LICITAÇÃo

PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0513 - PES
objeto: Lavagem de uniformes
Proposta vencedora: Guimarães & Lima Ltda ., valores totais de r$ 
159 .934,34 (Lote 01) e r$ 96 .706,44 (Lote 02) .

PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE 
PrEÇoS SPAL Nº 05 .2020/3131 - PEM

objeto: ortopolifosfato Estabilizado .
Proposta vencedora: Indústria Química Mascia Ltda . para os Itens 
01 (Cota Principal), no valor de r$ 1 .502 .825,00, e 02 (Cota 
reservada), no valor de r$ 76 .375,00 perfazendo um total de r$ 
1 .579 .200,00 .

PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE 
PrEÇoS SPAL - Nº 05 .2020/0535 – PES

objeto: Serviços de Manutenção em Motores Elétricos da marca 
WEG .
resultado: Encerrado .
Não houve empresa vencedora, conforme consta dos autos .

PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE 
PrEÇoS SPAL - Nº 05 .2020/3145 – PEM

objeto: Controlador Programável .
resultado: Item 01 - Cota Principal e Item 02 - Cota reservada: 
Encerrados . Não houve empresa vencedora, conforme consta dos 
autos .

PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0543 - PEM
objeto: Manômetros .
resultado: Encerrado . Não houve empresa vencedora para os Lotes 
01 (Cota Principal) e 02 (Cota reservada), conforme consta dos 
autos .

AvISoS DE LICITAÇÃo
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120210003

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de crescimento vegetativo de água nas localidades de 
Guarda Mor, João Pinheiro, Luizlândia do oeste, Lagamar, Lagoa 
Grande, vazante, Claro de Minas, vazamor e vila Cabeludo; de 
manutenção de água nas localidades de Guarda-Mor, João Pinheiro, 
Luizlândia do oeste, Lagamar, Lagoa Grande, Paracatu, vazante, 
Claro de Minas, vazamor e vila Cabeludo; e de melhoria operacio-
nal de água na área de abrangência da Gerência Regional de Patos 
de Minas - GrPM, da CoPASA MG .
Dia: 03/02/2021 às 08:30 horas - Local: rua Carangola, 606 - Tér-
reo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG .

 
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 3202101130010120120.

mdamasceno
Realce
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FuNDAÇÃo DE ArtE DE 

ouro PrEto - FAoP
ExTrATo DE CoNTrATAÇÃo

Processo SEi nº 2170 .01 .0000005/2021-25 . A Fundação de Arte de 
ouro Preto - FAoP -Laboratório de Conservação e restauro da FAoP – 
LABCor torna público o contrato de prestação de serviços de conser-
vação e restauração de obra de arte, sendo a FAoP contratada e a con-
tratante Graça Maria Borges de Freitas. O valor referente à prestação de 
serviços objeto deste contrato é de r$240,72 (duzentos e quarenta reais 
e setenta e dois centavos) que serão pagos pela contratante à contra-
tada através de DAE (Documentos de Arrecadação Estadual) que será 
fornecida pela contratada. O presente instrumento terá vigência de 01 
(um) mês, contado a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado 
de comum acordo pelas partes . Assinam Júlia Amélia Mitraud vieira 
(Presidente FAoP) e Graça Maria Borges de Freitas . Ass: ouro Preto, 
20 de janeiro de 2021 .

3 cm -21 1438455 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Processo SEi nº 2170 .01 .0000140/2020-69 . Primeiro termo Aditivo ao 
Contrato de Prestação de Serviços nº 08/2020, cujo objeto é a recom-
posição do reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato nº 08/2020 
e a alteração do valor do referido contrato, diante do reequilíbrio, que 
entre si celebram a Fundação de Arte de ouro Preto e a empresa Petro-
brás Distribuidor S/A., atendendo às exigências contidas no inciso III 
do art .58 e §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº 8 .666 de 1993 e da Portaria 
nº 15/2020 da Fundação de Arte de Ouro Preto. O valor do contrato fica 
alterado, passando de r$ 11 .650,60 (onze mil, seiscentos e cinquenta 
reais e sessenta centavos) para R$ 12.053,30 (doze mil, cinquenta e três 
reais e trinta centavos) . Este Termo Aditivo entra em vigor na data de 
sua assinatura, com eficácia legal na publicação de seu extrato. Os efei-
tos financeiros retroagem ao dia 22 de outubro de 2020, conforme Cláu-
sula 3ª e parágrafo único do referido termo . Permanecem inalteradas as 

demais cláusulas e condições do contrato original . Assinam Júlia Amé-
lia Mitraud vieira (Presidente da FAoP) e Glaucius de Lucca Braga 
(representante legal da Petrobrás Distribuidora) . Data da assinatura: 
ouro Preto, 21 de janeiro de 2021 .

4 cm -21 1438456 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA
cex ; APQ-00914-20 ; Searchonmath for research ; Flavio Barbieri 
Gonzaga ; 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 19 571 
068 4430 0001 339039 0 24 1 ; início a partir da publicação ; Dura-
ção 12 meses ; Searchonmath Brasil Ltda . ; r$ 62 .211,41 ; tec ; APQ-

00001-21 ; Droneball ; Guilherme de Almeida Neves ; 2071 19 571 068 
4430 0001 339039 0 10 3 , 2071 19 571 068 4430 0001 339039 0 24 1 ; 
início a partir da publicação ; Duração 9 meses ; Droneball Tecnologia, 
Comercio e Serviços de Engenharia Ltda . ; r$ 63 .000,00 ;

2 cm -21 1438677 - 1

ExTrATo DE CArTA ADiTivA – ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
APL-00172-17 ; 17/10/2020 ; 16/10/2022 ; Prorrogação ; APL-
00253-17 ; 30/11/2020 ; 29/10/2022 ; Prorrogação ; APL-00302-17 ; 
17/10/2020 ; 16/10/2022 ; Prorrogação ; APL-00314-17 ; 17/10/2020 
; 16/10/2022 ; Prorrogação ; APL-00332-17 ; 31/10/2020 ; 30/10/2022 
; Prorrogação ; APL-00347-17 ; 17/10/2020 ; 16/10/2022 ; Prorroga-
ção ; APL-00354-17 ; 31/10/2020 ; 30/10/2022 ; Prorrogação ; APL-
00355-17 ; 17/10/2020 ; 16/10/2022 ; Prorrogação ; APL-00431-17 ; 
31/10/2020 ; 30/10/2022 ; Prorrogação ; APQ-01054-19 ; 20/12/2020 ; 
19/03/2021 ; Prorrogação ;

3 cm -21 1438546 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto DE miNAS GErAiS - BDmG
DESPESAS DE PuBLiCiDADE Do QuArTo TriMESTrE DE 2020

Em cumprimento ao artigo 17 da Constituição do Estado e Lei nº 13.768, de 01/12/2000, especificamos a seguir as despesas do BDMG com publicidade no decorrer do QUARTO TRIMESTRE do exercício de 2020, tendo como origem dos recursos o caixa do BDMG.

oBJETo FiNALiDADE DA PuBLiCiDADE EMPrESA PuBLiCiTáriA PErÍoDo DE
rEALiZAÇÃo

MÊS Do
PAGAMENTo vALor PAGo PÚBLiCo ESTiMADo AvALiAÇÃo DE

rESuLTADoS
Publicidade legal veiculação de editais, avisos, citações em jornais Tom Comunicação Ltda . Setembro e outubro outubro r$5 .702,40 314 .428 Positivo
Publicidade legal veiculação de editais, avisos, citações em jornais Tom Comunicação Ltda . Setembro e outubro Novembro r$1 .036,80 139 .214 Positivo
Publicidade legal veiculação de editais, avisos, citações em jornais Tom Comunicação Ltda . outubro, Novembro e Dezembro Dezembro r$6 .816,16 481 .165 Positivo
Publicidade legal Diagramação de editais, avisos, citações em jornais Tom Comunicação Ltda . outubro, Novembro e Dezembro Dezembro r$1 .611,20 Não se aplica Não se aplica
Publicidade legal Veiculação de editais, avisos, citações na Imprensa Oficial SECrET . EST . GovErNo Setembro e outubro outubro r$2 .128,00 Não se aplica Não se aplica
Publicidade legal Veiculação de editais, avisos, citações na Imprensa Oficial SECrET . EST . GovErNo outubro e Novembro Novembro r$2 .425,92 Não se aplica Não se aplica
Publicidade legal Veiculação de editais, avisos, citações na Imprensa Oficial SECrET . EST . GovErNo Novembro e Dezembro Dezembro r$5 .107,20 Não se aplica Não se aplica
Campanhas institucionais Criação, reformulação e produção de peças Tom Comunicação Ltda . Julho, Setembro outubro r$16 .235,00 Não se aplica Não se aplica
Campanhas institucionais Criação, reformulação e produção de peças Tom Comunicação Ltda . Setembro, outubro e Novembro Novembro r$40 .482,90 Não se aplica Não se aplica
Campanhas institucionais Criação, reformulação e produção de peças Tom Comunicação Ltda . Setembro, outubro, Novembro e Dezembro Dezembro r$109 .946,55 Não se aplica Não se aplica
Campanhas institucionais Anúncios institucionais em veículos de comunicação Tom Comunicação Ltda . outubro Novembro r$1 .760,00 389 .660 Positivo
Campanhas institucionais Anúncios institucionais em veículos de comunicação Tom Comunicação Ltda . Novembro e Dezembro Dezembro r$915 .446,04 90 .510 .533 Positivo
Campanhas institucionais Anúncios institucionais em mídias digitais Tom Comunicação Ltda . Novembro e Dezembro Dezembro r$39 .228,31 3 .652 .009 Positivo
Campanhas mercadológicas Anúncios de produtos em mídias digitais . Hook Marketing Digital Setembro outubro r$4 .454,15 128 .162 Positivo
Campanhas mercadológicas Anúncios de produtos em mídias digitais . Hook Marketing Digital Agosto, Setembro e outubro Novembro r$116 .570,61 2 .071 .756 Positivo
Campanhas mercadológicas Anúncios de produtos em mídias digitais . Tom Comunicação Ltda . Setembro e outubro Novembro r$56 .706,51 1 .328 .125 Positivo
Campanhas mercadológicas Anúncios de produtos em mídias digitais . Tom Comunicação Ltda . Novembro e Dezembro Dezembro r$10 .953,61 348 .842 Positivo
Campanhas mercadológicas Criação, reformulação e produção de peças Tom Comunicação Ltda . Agosto e Setembro outubro r$17 .281,34 Não se aplica Não se aplica
Campanhas mercadológicas Criação, reformulação e produção de peças Tom Comunicação Ltda . outubro e Novembro Novembro r$7 .034,30 Não se aplica Não se aplica
Campanhas mercadológicas Criação, reformulação e produção de peças Tom Comunicação Ltda . outubro e Novembro Dezembro r$26 .233,95 Não se aplica Não se aplica
Campanhas mercadológicas Anúncios de produtos em veículos de comunicação . Tom Comunicação Ltda . Setembro e outubro outubro r$316 .249,27 42 .474 .030 Positivo
Campanhas mercadológicas Anúncios de produtos em veículos de comunicação . Tom Comunicação Ltda . Setembro e outubro Novembro r$352 .184,10 85 .264 .311 Positivo
Campanhas mercadológicas Anúncios de produtos em veículos de comunicação . Tom Comunicação Ltda . Setembro e outubro Dezembro r$68 .565,09 16 .827 .422 Positivo

ToTAL Do TriMESTrE: r$2 .124 .159,41 243 .929 .657

* valor do contrato anual da Tom Comunicação Ltda: r$ 5 .000 .000,00
** valor do contrato anual da Secretaria Estado de Casa Civil e relações institucionais: r$ 250 .000,00
*** valor do contrato anual da Hook Marketing Digital Ltda: r$ 528,864,48
LEGENDA - Público Estimado 

* Back bus, outdoors, rádios e Tvs do interior, não há aferição formal de públicos, por isso o BDMG utiliza o critério da população local . os demais veículos informam o público estimado, conforme abaixo:

Tv por Assinatura - número de indíviduos com assinatura de tv e com cobertura Globosat .
Jornais e revistas - quantidade de exemplares impressos na edição que foi veiculado o anúncio .
rádios e Tvs em BH - número de ouvintes/expectadores (obtido através de simulação de impacto, via software) .
Mídia digital - nº de impressões entregues por cada veiculação exposta ao público potencial .

40 cm -21 1438584 - 1

CoNTrATo
Processo SEi nº 5200 .01 .0000655/2020-67 . CT 5489/2021 . Contratado: 
BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, CNPJ 57.142.978/0001-05. 
objeto: Prestação de serviços de computação em nuvem pública e ser-
viços de suporte técnico e sustentação do ambiente de nuvem contra-
tado, sob demanda . valor global: r$16 .555 .555,17 . Dotação orçamen-
tária: 8173916148 – PC – NuvEM – Consultoria e 8173916149 – PC 
– NuvEM – investimentos T .i . Prazo: 03 anos, a partir da assinatura . 
Data de assinatura: 20/01/2021 .

2 cm -21 1438706 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 11046 . Processo 
interno n° 162/2020 . Contratado: Bem Engenharia Eireli, CNPJ n° 
11.840.489/0001-26. Objeto: Prorrogação dos prazos de vigência e de 
execução por 3 meses . Base Legal: art . 71 da Lei Federal 13 .303/16 . 
Data da Assinatura: 21/12/2020 .

2 cm -21 1438716 - 1

comPANHiA ENErGéticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHiA ENErGÉTiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG
GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

CoNTrAToS
PrEGÃo ELETrÔNiCo ALiENAÇÃo DE 
iMÓvEL 500-H14529 – CoNTrATo 11165 .

Comprador: Penha Empreendimentos imobiliários Ltda . objeto: 
imóvel urbano situado no município de ouro Fino/MG, na rua João 
Nogueira, s/nº, no Bairro São Judas, constituído de um terreno com 
a área de 472,60m², conforme consta da Matrícula nº 24 .720, livro 2, 
do Cartório de registro de imóveis de ouro Fino, lote 08 do processo 
licitatório citado . valor: r$ 83 .500,00 . Homologado e Ass:17/12/2020 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo ALiENAÇÃo DE 
iMÓvEL 500-H14529 – CoNTrATo 11167 .

Comprador: Edaelton Antônio De oliveira Barral . objeto: imóvel rural 
constituído pelo lote de terras nº . 21, situado no município de Mon-
tes Claros/MG, na Fazenda Curral do Meio, com área de 49,8038 
hectares, conforme consta na Matrícula nº 33.011, Livro 02, 1-BJ,fls. 
143, do Cartório de registro de imóveis de Montes Claros, lote 31 
do processo licitatório citado . valor r$ 240 .000,00 . Homologado e 
Ass:17/12/2020 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo ALiENAÇÃo DE 
iMÓvEL 500-H14529 – CoNTrATo 11164 .

Compradores: Luis Gustavo Cristino Abbud, Simone De Freitas 
Abbud, Jane Cristino, Leonardo Chinait Maciel, relíquia Calçados 
Ltda . objeto: imóvel urbano situado no município de São Lourenço/
MG, na Avenida Doutor Getúlio vargas, nº 444, bairro Centro, constitu-
ído de um terreno com a área de 800 m², conforme consta na transcrição 
nº 6.040, Livro 3 I, fls.57, no Cartório de Registro de Imóveis de São 
Lourenço, lote 33 do processo licitatório citado . objeto: 1 .552 .000,00 . 
Homologado 17/12/2020, Ass:14/01/2021 .
5002001320 e 5002001321 – 500-H14725 . Partes: CEMiG DiSTri-
BuiÇÃo S .A . - CEMiG D e CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo 
S .A . - CEMiG GT x SErTA SErviÇoS TÉCNiCoS E ADMiNiS-
TrATivoS EirELi . - Contrato decorrente da Ata de registro de Preço 
4650000517 e 4650000518 . objeto: Serviços de Garçons para atendi-
mento à Diretoria da Cemig. Prazo: 36 meses. Valor: R$286.306,56. 
Ass .: 20/01/2021 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo 500-H14774
Contrato: 4570018418 . objeto: Serviços de instalação, monitoramento 
e manutenção de sistema de vigilância eletrônica 24 horas, nas instala-
ções da Cemig, referente ao lote 01 . Partes: CEMiG DiSTriBuiÇÃo 
S .A . x ArAÚJo EQuiPAMENToS LTDA - ME . valor r$131 .000,00, 
Prazo 36 meses a partir data da Autorização de início dos Serviços . 
Ass .: 14/01/2021 . Homolog .: 14/01/2021 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo 500-H14774
Contrato: 4570018420/ 4570018421 . objeto: Serviços de instalação, 
monitoramento e manutenção de sistema de vigilância eletrônica 24 
horas, nas instalações da Cemig, referente ao lote 02 . Partes: CEMiG 
DiSTriBuiÇÃo S .A . e CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo S .A . 
x MDK MoNiTorAMENToS DE BArBACENA LTDA . valor r$ 
129 .900,00, Prazo 36 meses a partir data da Autorização de início dos 
Serviços . Ass .: 14/01/2021 . Homolog .: 14/01/2021 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo 500-H14774
Contrato: 4570018422/ 4570018423 . objeto: Serviços de instalação, 
monitoramento e manutenção de sistema de vigilância eletrônica 24 
horas, nas instalações da Cemig, referente ao lote 03 . Partes: CEMiG 
DiSTriBuiÇÃo S .A . e CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo S .A . 
x MDK MoNiTorAMENToS DE BArBACENA LTDA . valor r$ 
330 .000,00, Prazo 36 meses a partir data da Autorização de início dos 
Serviços . Ass .: 14/01/2021 . Homolog .: 14/01/2021 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo 500-H14774
Contrato: 4570018419 . objeto: Serviços de instalação, monitoramento 
e manutenção de sistema de vigilância eletrônica 24 horas, nas instala-
ções da Cemig, referente ao lote 04 . Partes: CEMiG DiSTriBuiÇÃo 
S .A . x ForTE SEGurANCA
ELETroNiCA LTDA . EPP . valor r$ 244 .000,00, Prazo 36 meses a 
partir data da Autorização de início dos Serviços . Ass .: 14/01/2021 . 
Homolog .: 14/01/2021 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo 500-H14774
Contrato: 4570018424/ 4570018425 . objeto: Serviços de instalação, 
monitoramento e manutenção de sistema de vigilância eletrônica 24 
horas, nas instalações da Cemig, referente ao lote 05 . Partes: CEMiG 
DiSTriBuiÇÃo S .A . e CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo S .A . 
x MDK MoNiTorAMENToS DE BArBACENA LTDA . valor r$ 
377 .000,00, Prazo 36 meses a partir data da Autorização de início dos 
Serviços . Ass .: 14/01/2021 . Homolog .: 14/01/2021 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo 500-H14774
Contrato: 4570018426/ 4570018427 . objeto: Serviços de instalação, 
monitoramento e manutenção de sistema de vigilância eletrônica 24 
horas, nas instalações da Cemig, referente ao lote 06 . Partes: CEMiG 
DiSTriBuiÇÃo S .A . e CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo S .A . 
x MDK MoNiTorAMENToS DE BArBACENA LTDA . valor r$ 
243 .000,00, Prazo 36 meses a partir data da Autorização de início dos 
Serviços . Ass .: 14/01/2021 . Homolog .: 14/01/2021 .

ADiTivoS
4680005067 - 4680005068 - 4680005069 - CoMPANHiA ENErGÉ-
TiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG, CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A . 
- CEMiG D, CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo S .A . - CEMiG 
GT x BrADESCo viDA E PrEviDÊNCiA S .A . objeto: Prorroga-
ção por mais 10 meses e reajuste . Prazo Atual: 58 meses . valor Atual: 
r$148 .657 .327,93 . Ass: 22/12/2020 .
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CoMPANHiA ENErGÉTiCA DE MiNAS GErAiS - CEMiG
CoMPANHiA ABErTA

CNPJ 17 .155 .730/0001-64
NirE 31300040127
FATo rELEvANTE

A CoMPANHiA ENErGÉTiCA DE MiNAS GErAiS – CEMiG 
(“Cemig” ou “Companhia”), companhia aberta, com ações negocia-
das nas bolsas de valores de São Paulo, Nova iorque e Madri, vem a 
público informar, nos termos da instrução CvM nº 358 de 03/01/2002, 
conforme alterada, à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, à B3 
S .A . - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral que, em 
continuidade à divulgação realizada por meio de fato relevante pela 
Companhia em 07 de janeiro de 2021, o Conselho de Administração 
da Companhia aprovou a fixação do preço por ação no âmbito da oferta 
pública de distribuição de um total de 137 .242 .528 ações ordinárias de 
emissão da Light S .A . (“Light”), compreendendo a distribuição primá-
ria de 68 .621 .264 de novas ações ordinárias a serem emitidas pela Light 
(“oferta Primária”), e a distribuição secundária de 68 .621 .264 ações 
ordinárias de emissão da Light, contemplando a totalidade das ações 
de titularidade da Cemig (“oferta Secundária” e, em conjunto com a 
oferta Primária, “oferta restrita”) em r$20,00 (vinte reais) por ação 
(“Preço por Ação”), totalizando o montante de r$1 .372 .425 .280,00 

(um bilhão, trezentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e 
cinco mil, duzentos e oitenta reais) em relação à Oferta Secundária, 
calculado tendo como parâmetro: (a) a cotação das ações ordinárias 
de emissão da Light na B3, na data de fixação do Preço por Ação; e 
(b) as indicações de interesse em função da qualidade e quantidade da 
demanda (por volume e preço) pelas ações, coletadas junto a investi-
dores profissionais. O Preço por Ação não é indicativo de preços que 
prevalecerão no mercado após a oferta restrita .
A presente transação se insere no contexto de execução do Programa de 
Desinvestimentos da Cemig, conforme amplamente divulgado .
A Cemig manterá os seus Acionistas e o mercado em geral informados 
sobre esse tema, nos termos da regulamentação aplicável .

Belo Horizonte, 19 de janeiro de 2021 .
Leonardo George de Magalhães

Diretor de Finanças e relações com investidores
8 cm -21 1438660 - 1

CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A .
CNPJ: 06 .981 .180/0001-16

SL/rF – ENCErrAMENTo DE ProCESSo 
ADMiNiSTrATivo PuNiTivo

No uso da competência a mim definida e à vista da manutenção da 
decisão tomada no Processo Administrativo 2020017, que aplicou a 
rDx Empreendimentos Ltda . a penalidade de ADvErTÊNCiA, com 
fulcro no artigo 87, i da Lei 8 .666/1993, determino o encerramento 
do processo por esgotamento da possibilidade de discussão em via 
administrativa .
Publique-se .

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2021 .
Frederico Alvarez Perez

Gerente de relacionamento com Fornecedores – SL/rF
3 cm -21 1438657 - 1

CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A .
GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

AviSoS DE EDiTAL
Credenciamento - SL/MS 530-F14940 . objeto: Credenciamento de 
Associações formadas por emissoras de rádio, legalmente constituídas, 
que serão responsáveis por intermediar, a título não oneroso, as provi-
dências de controle e gestão na prestação de serviços, pelas emisso-
ras de rádio associadas (EMiSSorAS), de veiculação, via spots, de 
mensagens de interesse público, relacionadas à prestação e à utiliza-
ção dos serviços e energia elétrica nos locais atendidos pela CrEDEN-
CiANTE, de caráter institucional, em condições uniformes de contrata-
ção, mediante concessão de descontos em fatura de energia elétrica de 
cada emissora de rádio . Edital e demais informações: http://compras .
cemig .com .br

ADiTivoS
5002000746- Contratada: ZuriCH MiNAS BrASiL SEGuroS S .A . 
objeto: prorrogação por mais 36 meses . Prazo Atual: 60 meses . valor 
Atual: r$40 .179,38 . Ass: 11/01/2020 .
4630002381 – Contratada: METruM EQuiPAMENToS DE MEDi-
CAo E TESTES LTDA . objeto: Acréscimo de 24,13% . valor Atual: 
r$2 .136 .119,69 . Ass: 13/01/2020 .
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HoriZoNTES ENErGiA S .A
GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

AviSoS DE EDiTAL
Pregão Eletrônico 830-H14918 . objeto: Serviços de reforma, constru-
ção de almoxarifado - PCH Salto do voltão e recuperação de erosão 
e ancoragem de blocos soltos - uHE Salto do Passo velho . Edital e 
demais informações: http://compras .cemig .com .br

2 cm -21 1438694 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHiA DE SANEAMENTo DE 
MiNAS GErAiS - CoPASA MG
rESuLTADoS DE LiCiTAÇÃo

PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL - nº 05 .2020/0301– PES
objeto: Serviços Comerciais de Corte e religações de água .
Propostas vencedoras: Hidro Serviços de Saneamento e infraestrutura 
Ltda ., no valor de r$ 2 .160 .591,38 para o Lote 01, Projeções Projetos 
e Construções Ltda ., no valor de r$ 2 .032 .099,15 para o Lote 02 e 
Allsan Engenharia e Administração Ltda . (Consórcio Servicom Div), 
no valor de r$ 4 .598 .042,85 para o Lote 03, perfazendo um total de 
r$ 8 .790 .733,38 .

PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0015 - PEM
objeto: Materiais Manut . Sist . Cal Hidratada .
resultado: Lote 01 (Cota Principal) e Lote 02 (Cota reservada) encer-
rados . Não houve empresa vencedora conforme consta dos autos .

CoMuNiCADo DE CoNTiNuiDADE
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120200150

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços para melhorias/otimização do Sistema de Abastecimento de 
água de Perdigão / MG .
informamos que a continuidade deste processo será no dia 26/01/21 
às 08:30 horas no mesmo local previsto no item 1.1 do Edital. Data: 
20/01/2021

JuLGAMENTo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120200132

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Crescimento vegetativo, Manutenção e Melhorias opera-
cionais de Esgoto, em ligações prediais e redes com diâmetro menores 
que 400 mm, na área de abrangência da Gerencia Regional Metropoli-
tana Sul - GrMS da CoPASA MG, incluindo vilas e favelas .
A Comissão Permanente de licitações conheceu do recurso interposto 
pela empresa pela CoMPLETA ENGENHAriA S .A ., bem como das 
contrarrazões do CoNSorCio METroPoLiTANA SuL, constituído 
pelas empresas CoNATA ENGENHAriA LTDA (LÍDEr), iNFrA-
CoN ENGENHAriA E CoMÉrCio LTDA E rFJ CoNSTruTorA 
EirELi, e opinou por a) negar provimento ao recurso interposto pela 
COMPLETA ENGENHARIA S.A. e, via de consequência, MAN-
TEr a decisão que o havia habilitado o CoNSorCio METroPo-
LiTANA SuL, constituído pelas empresas CoNATA ENGENHAriA 
LTDA (LÍDEr), iNFrACoN ENGENHAriA E CoMÉrCio LTDA 
E RFJ CONSTRUTORA EIRELI, e b) aplicação de advertência para a 
empresa COMPLETA ENGENHARIA S.A. em decorrência da interpo-
sição de recurso meramente procrastinatório .
Ratificação recomendada pela Procuradora Jurídica da COPASA. Deci-
são ratificada pelo Diretor Presidente da COPASA. O detalhamento 
encontra-se nos autos do processo e no site CoPASA MG .
Data: 21/01/21

AviSoS DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL nº 05 .2021/0053 - PEM . (PArA ME/
EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArTiCiPAÇÃo)
objeto: Placa Aquecedora, Contador de Colônias e Medidor de Cor .
Dia da Licitação: 05 de fevereiro de 2021 às 08:45 horas. Edital e 
demais informações disponíveis a partir do dia 25/01/2021, no site: 
www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0055 - PES .
objeto: Serviços especializados com utilização de retroescavadeira .
Dia da Licitação: 05 de fevereiro de 2021 às 09:00 horas. Edital e 
demais informações disponíveis a partir do dia 25/01/2021, no site: 
www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

 
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 3202101212153460126.

mdamasceno
Realce

cloureiro
Realce



Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-feira, 19 de Março de 2021 – 25 
SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto EcoNômico

QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA DE PAGAMENto
Atendendo as exigências do Artigo 5º da Lei 8.666/93, do Art. 12 do Decreto Estadual nº 37.924/1996, e do Decreto nº 47.101/2016, justificamos a quebra de cronologia dos pagamentos das Fontes/Procedências (FP) relacionadas nas Unidades Executora/Orçamentária: 1220002/1221 conforme descrito 
abaixo:

uo CrEDor CNPJ CoNtrAto EMPENHo/ANo ELEM/ItEM FP NF/FAturA vALor Liquidação/rPP
1221 CEMIG DIStrIBuICAo S .A . 06 .981 .180/0001-16 - 57 9202 10 .1 1 .842,97 09/03/21
1221 LoCALIZA rENt A CAr S/A 16 .670 .085/0001-55 9216707 9 3917 10 .1 356274 2 .255,89 10/03/21
1221 LoCALIZA rENt A CAr S/A 16 .670 .085/0001-55 9216707 10 3917 32 .1 356277 1 .074,71 10/03/21
1221 LoCALIZA rENt A CAr S/A 16 .670 .085/0001-55 9216707 11 3917 10 .1 356278 1 .074,71 10/03/21
1221 LoCALIZA rENt A CAr S/A 16 .670 .085/0001-55 9216707 12 3917 10 .1 356275 1 .074,71 10/03/21
1221 LoCALIZA rENt A CAr S/A 16 .670 .085/0001-55 9216707 28 3917 10 .1 356276 1 .074,71 10/03/21
1221 Sx tECNoLoGIA E SErvICoS CorPorAtIvoS EIrELI - ME 14 .278 .276/0001-40 9245301 21 3911 10 .1 58 e 72 1 .166,50 12/03/21
1221 PM BELo HorIZoNtE 18 .715 .383/0001-40 - 54 3926 10 .1 03 .21 .1456076 .33 2 .896,83 16/03/21
1221 uNIDAtA AutoMACAo LtDA 26 .179 .697/0001-01 9217769 18 3943 10 .1 355 199,50 17/03/21
1221 ExPrESSo MINAS FrIoS LtDA 05 .151 .226/0001-07 9149673 8 3906 10 .1 953 16 .800,51 18/03/21
1221 ExPrESSo MINAS FrIoS LtDA 05 .151 .226/0001-07 9149673 8 3906 10 .1 025559-9 6 .845,26 18/03/21

A PAGAr 36 .306,30

Em detrimento dos credores abaixo:
uo CrEDor CNPJ CoNtrAto EMPENHo/ANo ELEM/ItEM FP NF/FAturA vALor Liquidação/rPP

1221 DALKA Do BrASIL LtDA 04 .120 .719/0001-17 16/2014 3922 24 .1 3 .114 .799,67 01/01/15
1221 SECrEtArIA DA CASA CIvIL E rELAÇÕES INStItuCIoNAIS 13 .237 .191/0001-51 525 116/2016 3939 10 .1 258 541,10 22/11/16
1221 SECrEtArIA DA CASA CIvIL E rELAÇÕES INStItuCIoNAIS 13 .237 .191/0001-51 525 116/2016 3939 10 .1 1532 447,25 25/11/16
1221 SIMAS ArMAZENAGENS SELF StorAGE LtDA 13 .311 .215/0001-75 565/2012 089/2017 3906 10 .1 36 238 .564,83 17/08/18
1221 CoNSErvo SErvIÇoS GErAIS LtDA 17 .027 .806/0001-76 9179448/2018 258/2018 3702 10 .1 2018/8090 33 .831,42 21/03/19
1221 CoNSErvo SErvIÇoS GErAIS LtDA 17 .027 .806/0001-76 9179448/2018 258/2018 3702 10 .1 2019/91 520 .068,46 21/03/19

PrEtErIDoS 3 .908 .252,73

Justificativa: Em virtude docaráter imprescindível de prestação dos serviços elencadosa fim de se preservar a continuidade do serviço público e o normal funcionamento das atividades do órgão. Considera-se também a situação de dificuldades financeiras em que vive o Estado, em virtude da queda de 
arrecadação devida a pandemia CovID-19 . A maioria dos fornecedores que estão sendo preteridos, relativos a restos a pagar, são objetos de análise criteriosa da despesa para efetivação de seu pagamento .

28 cm -18 1458978 - 1

tErMo ADItIvo
1º tErMo ADItIvo ao Contrato nº 9261372/2020 . Partes: SEDE e 
Petrobrás Distribuidora S/A. Objeto: Reequilíbrio econômico-finan-
ceiro do contrato . Ass . 17/03/2021 .

1 cm -18 1458785 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG
rEtIFICAÇÃo Nº 1 DA DIrEtrIZ PArA SoLICItAÇÃo 

DE APoIo À FAPEMIG 503/2020 - APoIo À 
CHAMADA PÚBLICA ErC/CoNFAP/CNPQ 2020

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG), atendendo à orientação programática da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Econômico e observadas as dire-
trizes emanadas do Conselho Curador da FAPEMIG, torna pública 
a Retificação nº 1 da presente Diretriz, que se encontra na ínte-
gra na página da FAPEMIG no endereço http://www .fapemig .br/pt/
chamadas_analise_oportunidades_confap/ .

Belo Horizonte, 16 de março de 2021 .
Paulo Sérgio Lacerda Beirão - Presidente da FAPEMIG .

ExtrAto DE tErMo DE outorGA
tec ; APQ-00002-21 ; Adwa Cannabis: Pesquisa e Desenvolvimento ; 
Sérgio Barbosa Ferreira rocha ; 2071 19 571 1 4098 0001 339039 0 10 
3 , 2071 19 571 1 4098 0001 339039 0 24 1 ; Início a partir da publica-
ção ; Duração 12 meses ; Adwa Cannabis Pesquisa e Desenvolvimento 
Ltda . ; r$ 69 .999,99 ;

4 cm -18 1459012 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

HoMoLoGAÇÃo DE LICItAÇÃo
o BDMG torna público que sua Autoridade Competente, em 
17/03/2021, homologou a licitação BDMG-09/2021, planejamento nº 
29/2021 no portal Compras MG, tendo sido os lotes 01, 03 e 04 do 
objeto adjudicados ao Posto Zeppe São José Ltda ., pelo desconto de 
0,05%, em relação aos lotes 01 e 03, e pelo valor unitário de r$31,24, 
em relação ao lote 04 . A licitação foi deserta em relação ao lote 02 
do objeto .

AvISo DE LICItAÇÃo
o BDMG torna público que realizará, no dia 01 de abril de 2021, às 
09h30, pregão eletrônico edital BDMG-09-A/2021, planejamento nº 
71/2021 no portal Compras MG, objetivando o registro de Preços, pelo 
prazo de 12 (doze) meses, para aquisição eventual de álcool combustí-
vel automotivo, conforme condições e requisitos estabelecidos no edi-
tal e seus anexos . A sessão pública será realizada em ambiente virtual, 
na internet, no Portal de Compras MG, pelo endereço eletrônico www .
compras .mg .gov .br . Cópia do edital poderá ser obtida gratuitamente 
nos endereços https://www .bdmg .mg .gov .br/editais-licitacoes/ ou 
http://www .compras .mg .gov .br . outras informações poderão ser obti-
das mediante a funcionalidade Esclarecimentos / Impugnações relativa 
ao pregão, no portal Compras MG .

AvISo DE LICItAÇÃo
o BDMG torna público que realizará, no dia 05 de abril de 2021, às 
09h30, pregão eletrônico edital BDMG-10/2021, processo de compras 
nº 5201016 000001/2021 no portal Compras MG, objetivando a con-
tratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso 
de software, modalidade de software as a service (SaaS), para geren-
ciamento e controle de processos judiciais e extrajudiciais de interesse 
do BDMG, incluindo serviços de implantação e configuração, migra-
ção de dados, integrações com sistemas legados, treinamento, pesqui-
sas de andamentos, publicações e novos processos, armazenamento em 
nuvem, suporte técnico e manutenções evolutivas, conforme condições 
e requisitos estabelecidos no edital e seus anexos . A sessão pública 
será realizada em ambiente virtual, na internet, no Portal de Compras 
MG, pelo endereço eletrônico www .compras .mg .gov .br  . Cópia do edi-
tal poderá ser obtida gratuitamente nos endereços https://www .bdmg .
mg .gov .br/editais-licitacoes/ ou http://www .compras .mg .gov .br . outras 
informações poderão ser obtidas mediante a funcionalidade Esclareci-
mentos / Impugnações relativa ao pregão, no portal Compras MG .

9 cm -18 1459001 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE
rEPuBLICAÇÃo DE Ato ADMINIStrAtIvo

republicação de Ato Administrativo de prorrogação de convênios: 
Conforme autorizado pelo artigo 52 do Decreto 46 .319/2013 e artigos 
1º e 7º do Decreto 47 .890/2020 e artigo 1º do Decreto 48 .114/2020, 
foram prorrogados de ofício os prazos dos convênios listados abaixo, 
celebrados com os municípios respectivamente indicados e com inter-
veniência da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – 
SEINFRA, com definição do vencimento em 31/03/2021.
Nº Convênio/ Nº SIGCoN/ CoNvENENtE/ CNPJ
5454/ 5031000081/2018/ Município de Conselheiro Pena/ 
19 .769 .660/0001-60
5455/ 5031000082/2018/ Município de Frei Inocêncio/ 
16 .945 .990/0001-70
10337/ 5031000285/2018/ Município de Juruaia/ 18 .668 .368/0001-98
10347/ 5031000387/2018/ Município de Brasília de Minas/ 
18 .017 .442/0001-06
10348/ 5031000421/2018/ Município de Campo Belo/ 
18 .659 .334/0001-37

10354/ 5031000291/2018/ Município de Ipanema/ 
18 .334 .292/0001-64
10360/ 5031000621/2018/ Município de Manhuaçu/ 
18 .385 .088/0001-72
10362/ 5031000532/2018/ Município de Perdões/ 18 .244 .343/0001-67
Data de Assinatura: 16/03/2021. Fica retificada e substituída a publica-
ção do dia 17 .03 .2021 .

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
Extrato do 1º termo Aditivo ao Contrato nº 10836 . Processo Interno n° 
309/2019 . Contratado: CoNSoMINAS ENGENHArIA LtDA, CNPJ 
n° 07 .080 .673/0001-48 . objeto: Acréscimo de itens correspondentes a 
r$30 .314,85 (trinta mil, trezentos e quatorze reais e oitenta e cinco cen-
tavos) o que resulta em um acréscimo de 20,21% (vinte vírgula vinte 
e um por cento) do valor inicial do contrato . Base Legal: art . 72 da Lei 
13 .303/2016 . valor: r$30 .314,85 (trinta mil, trezentos e quatorze reais 
e oitenta e cinco centavos) . Data da Assinatura: 17/03/2021 .

8 cm -18 1459005 - 1

comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

CoMPANHIA ENErGÉtICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS

AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 500-G15116 . objeto: Notebook . Edital e demais 
informações: http://compras .cemig .com .br

AtAS DE rEGIStro DE PrEÇo
5001000211/530 e 5001000212/510 – CEMIG DIStrIBuIÇÃo S .A . 
- CEMIG D e GErAÇÃo E trANSMISSÃo S .A . - CEMIG Gt - Pre-
gão Eletrônico SL/MS nº 530-G13801 . Contratada: S&C ELECtrIC 
Do BrASIL LtDA . Contrato decorrente da Ata de registro de Preço: 
4600000139 e 4600000140 . objeto: Fornecimento de alimentação para 
atendimento à diretoria da CEMIG, no Edifício Júlio Soares Em Belo 
Horizonte/MG . valor r$ 1 .200 .000,00 . Prazo 12 meses, a partir do dia 
01/03/2021 . Ass .: 15/02/2021 .

3 cm -18 1458708 - 1

CEMIG DIStrIBuIÇÃo S .A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS

AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 530-G15137 . objeto: uNIDADE MÓvEL PArA 
PurIFICAÇÃo DE ÓLEo . Edital e demais informações: http://com-
pras .cemig .com .br

AtAS DE rEGIStro DE PrEÇo
5001000205/530 – Pregão Eletrônico 500-G14420 . Contratada: 
ALuAr ELEtro LtDA . Contrato decorrente da Ata de regis-
tro de Preço 4600000138 . objeto: álcool Gel Antisséptico . valor r$ 
97 .839,75 . Prazo 12 meses . Ass .: 04/01/2021 .
5001000206/530 – Pregão Eletrônico SL/MS nº 500-G14496 . Con-
tratada: MMArtE ProMoCoES E PINturAS LtDA ME . Con-
trato decorrente da Ata de registro de Preço 4600000133 . objeto: 
BArrEIrA ACrÍLICA . valor r$ 262 .741,41 . Prazo 12 meses . Ass .: 
16/12/2020 .
5001000210/530 – Pregão Eletrônico SL/MS nº 530-G13801 . 
Contratada: S&C ELECtrIC Do BrASIL LtDA . Contrato 
decorrente da Ata de registro de Preço 4600000129 . objeto: 
rELIGADor,MoNoFáSICo,15kv . valor r$ 41 .245 .848,00 . Prazo 
04 meses . Ass .: 08/02/2021 .
5001000214/530 – Pregão Eletrônico SL/MS nº 530-G13801 . Con-
tratada: S&C ELECtrIC Do BrASIL LtDA . Contrato decorrente 
da Ata de registro de Preço 4600000129 . objeto: rELIGADor, 
MoNoFáSICo,24kv . Prazo 12 meses . Ass .: 08/03/2021 .

6 cm -18 1458704 - 1

CEMIG GErAÇÃo E trANSMISSÃo S . A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS

CoNtrAtoS
PrEGÃo ELEtrÔNICo N° 530-G14898 Nº CoNtrAto 
4500030488 . Contratada: INtELLI IND . tEr . ELÉtrICoS LtDA 
objeto: Conectores Bt, Mt e At valor: r$2 .011 .504,95 . Prazo 90 dias 
a partir de 05/02/2021 . Ass .: 05/02/2021 Homolog .: 01/02/2021 .
PrEGÃo ELEtrÔNICo N°530-G15006 Nº CoNtrAto 
4630002495 . Contratada: LANDIS + GYr EQuIP . MEDIÇÃo LtDA . 
objeto: Medidor para Cálculo de Perdas - SDAt e SDMt . valor: 
r$411 .116,90 . Prazo 18 meses a partir de 10/03/2021 . Ass .: 10/03/2021 
Homolog .: 08/03/2021 .
INExIGIBILIDADE 510-E15118 Nº CoNtrAto:4680006150 . Fun-
damento: Art . 30, II, “c” da Lei 13 .303/16, para a contratação da Br 
PArtNErS ASSESSorIA FINANCEIrA LtDA . para serviços de 
assessoria financeira. Valor R$5.875.000,00, Prazo 12 meses. Ass. e 
ratificado em: 11/03/2021.

AtAS DE rEGIStro DE PrEÇo
5001000204/510 – Pregão Eletrônico 500-G14420 . Contratada: 
ALuAr ELEtro LtDA . Contrato decorrente da Ata de regis-
tro de Preço 4600000137 . objeto: álcool Gel Antisséptico . valor r$ 
24 .447,75 . Prazo 12 meses . Ass .: 04/01/2021 .
5001000207/510 – Pregão Eletrônico SL/MS nº 500-G14496 . Con-
tratada: MMArtE ProMoCoES E PINturAS LtDA ME . Con-
trato decorrente da Ata de registro de Preço 4600000134 . objeto: 
BArrEIrA ACrÍLICA . valor r$ 65 .363,90 . Prazo 12 meses . Ass .: 
16/12/2020 .

ADItIvoS
4680005313/510,4680005314/800, 4680005315/801, 4680005316/802, 
4680005317/803,4680005318/804, 4680005319/805, 4680005320/806, 
4680005321/807,4680005322/830, 4680005323/840 e 4680005324/860 . 
CEMIG GErAÇÃo E trANSMISSÃo S .A . – CEMIG Gt, Sá 
CArvALHo S .A, CEMIG trÊS MArIAS S .A ., CEMIG GErA-
ÇÃo SALto GrANDE S .A ., CEMIG GErAÇÃo ItutINGA S .A ., 
CEMIG GErAÇÃo CAMArGoS S .A ., CEMIG GErAÇÃo SuL 
S .A ., CEMIG GErAÇÃo LEStE S .A ., CEMIG GErAÇÃo oEStE 
S .A ., HorIZoNtES ENErGIA S .A ., CEMIG PCH S .A ., roSAL 
ENErGIA S .A x ADvEL PoWEr SErvICE EIrELI . objeto: Alte-
ração do indexador de reajuste . Ass:05/03/2021 .

9 cm -18 1458705 - 1

HorIZoNtES ENErGIA S .A
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS

ADItIvoS
5002001009-830 . Contratada: Megaservice Construtora Ltda . objeto: 
rescisão unilateral . Ass .:17/03/2021 .

1 cm -18 1458710 - 1

CEMIG GErAÇÃo SuL S .A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAL E SErvIÇoS

ADItIvoS
5002000915-805 . Contratada: Megaservice Construtora Ltda . objeto: 
rescisão unilateral . Ass .:17/03/2021 .

1 cm -18 1458715 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENto DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG

JuLGAMENto
LICItAÇÃo Nº CPLI .1120210022

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da cidade 
de Patos de Minas / MG
Julgamento: Informamos que a continuidade do processo licitatório 
acima mencionado, será no dia 24/03/21 às 08:30 horas no mesmo local 
previsto no item 1 .1 do Edital . Data: 17/03/2021 .

JuLGAMENtoS DE rECurSoS
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0524 - PEM

objeto: Painéis Elétricos .
o Diretor Presidente conheceu o teor dos recursos da Empresa Esa 
Eletrotécnica Santo Amaro Ltda . e da Empresa Bamaro Montagens Elé-
tricas Ltda ., e decidiu:
1 . negar provimento aos recursos interpostos pelas empresas Esa Ele-
trotécnica Santo Amaro Ltda e Bamaro Montagens Elétricas Ltda .,
2 . encerrar este Pregão, tendo em vista que não houve empresas 
vencedoras;
3 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos .

Belo Horizonte, 17 de março de 2021 .
Carlos Eduardo tavares de Castro

Diretor Presidente

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2020/0456 - PES
objeto: Serviços de manutenção em motores elétricos .
o Diretor Presidente conheceu o teor do recurso da empresa Luiz Gus-
tavo de oliveira Faria e decidiu:
1 . dar provimento ao recurso interposto pela empresa Luiz Gustavo de 
oliveira Faria;
2 . decretar o encerramento do Pregão, considerando que a rECor-
rENtE não revalidou o prazo de validade da proposta e que não há 
licitantes remanescentes, face à inabilitação das demais empresas 
participantes;
3 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são, para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos .

Belo Horizonte, 15 de março de 2021 .
Carlos Eduardo tavares de Castro

Diretor Presidente

CoMuNICADo DE CoNtINuIDADE
LICItAÇÃo Nº CPLI .1120200033

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de ampliação do Sistema de Abastecimento de água de res-
plendor / MG .
Informamos que a continuidade do processo licitatório acima mencio-
nado, será no dia 24/03/2021 às 14:30 horas no mesmo local previsto 
no item 1 .1 do Edital .
Data: 18/03/21

rESuLtADoS DE LICItAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0144 - PEM
objeto: Eletrônicas remotas para Medidores de Nível vazão Sultan 2 .
resultado: Item 01 – ME/EPP e Item 02 – Participação Ampla: Encer-
rados . Não houve empresa vencedora, conforme consta dos autos .

PrEGÃo ELEtrÔNICo PArA rEGIStro DE 
PrEÇoS SPAL Nº 05 .2020/3093 - PES .

objeto: Serviços de plantio e manutenção de mudas nativas .
Proposta vencedora: Siriema Produtos Ambientais Ltda ., para os Itens 
01 (Cota Principal) no valor de r$3 .918 .301,20 e 02 (Cota reservada) 
no valor de r$79 .200,00, perfazendo um total de r$3 .997 .501,20 con-
forme consta dos autos .

AvISoS DE LICItAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL nº 05 .2021/0191 - PEM . (CotA 
rESErvADA PArA ME/EPP)
objeto: válvulas Borboleta .
Dia da Licitação: 05 de Abril de 2021, às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 22/03/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0192 - PEM . (PArA 
ME/EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArtICIPAÇÃo)

objeto: Conjunto Motobomba Submersível de 15Cv .
Dia da Licitação: 05 de abril de 2021 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 22/03/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0148 - PES .
objeto: Serviços de Manutenção em Motocicletas marca Yamaha da 
CoPASA MG na rMBH .
Dia da Licitação: 05 de abril de 2021 às 09:15 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 22/03/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0200 - 
PEM . (CotA rESErvADA PArA ME/EPP)

objeto: Brocas tricônicas de Botões .
Dia da Licitação: 05 de abril de 2021 às 09:30 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 22/03/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0203 - 
PEM . (CotA rESErvADA PArA ME/EPP)

objeto: Solução de videoconferência Full HD .
Dia da Licitação: 05 de abril de 2021, às 14:15 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 22/03/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

LICItAÇÃo Nº CPLI .1120210047
objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de melhorias na EtE, pertencente ao SES de Limeira do 
oeste/MG .
Dia: 13/04/2021 às 08:30 horas - Local: rua Carangola, 606 - térreo - 
Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG .
Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, gratui-
tamente, através de download no endereço: www .copasa .com .br (link: 
licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação), a 
partir do dia 19/03/2021 .

rESuMo Do EDItAL DE ALIENAÇÃo 
ADMINIStrAtIvA DE BENS Nº 01/2021

BELo HorIZoNtE MG
A CoPASA MG torna público que levará à alienação (leilão) 15 moto-
cicletas, por meio de Sistema Eletrônico de Alienação, que poderá ser 
acessado através do site www .copasa .com .br .
INÍCIo SESSÃo ELEtrÔNICA: 12/04/2021, ás (08:00) horas .
ExPoSIÇÃo: Pátio CoPASA – Mutuca – Br- 040, KM 550 – Nova 
Lima MG .
vISItAÇÃo: 14 a 16/04/2021, de 08:30 h às 11:30 h e de 13:00 h às 
16:00 horas .
CoNDIÇÕES DE PAGAMENto: 100% do bem arrematado em até 48 
horas após a data de realização da alienação, exclusivamente, por meio 
de boleto bancário, que ficará disponível no site.
tExto INtEGrAL Do EDItAL E DEMAIS INForMAÇÕES: 
Site: www.copasa.com.br, email: comissaodealienacao@copasa.com.
br – tel .: (31) 3250 .1335 – Sr . rogério .
os veículos serão alienados no estado em que se encontram não 
cabendo reclamações posteriores .

Comissão Especial de Alienação da CoPASA MG

AvISo DE ADIAMENto
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL nº 05 .2021/0108 - PEM . (PArA ME/
EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArtICIPAÇÃo) .
objeto: Conjunto Dosador de Cloro e Máquina Seladora Automática .
A CoPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima men-
cionado, marcado para o dia 26/03/2021 às 09:30 horas, fica adiado 
‘Sine Die’ . Motivo: “Adequação do Procedimento Licitatório” .

A DIrEtorIA
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL
DIrEtorIA DE PrEStAÇÃo DE CoNtAS 

DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS
NotIFICAÇÃo 0301/2021 – CoNvÊNIo 0627/2011- 

LAr DoS vELHINHoS DE PASSA QuAtro .
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 0627/2011, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e Lar dos velhinhos de Passa Quatro, inscrita sob CNPJ 
25 .644 .394/0001-41, foram aprovada em 09 de março de 2021, nos ter-
mos da legislação vigente .

Belo Horizonte, 18 de março de 2021 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
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DIrEtorIA DE PrEStAÇÃo DE CoNtAS 
DE CoNvÊNIoS E PArCErIAS

NotIFICAÇÃo 0300/2021 – CoNvÊNIo 1029/2009- 
CrECHE CoMuNItárIA BELA vIStA .

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº 1029/2009, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e Creche Comunitária Bela vista, inscrita sob CNPJ 04 .740 .671-
0001-40, foram aprovada em 12 de março de 2021, nos termos da legis-
lação vigente .

Belo Horizonte, 18 de março de 2021 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -18 1458632 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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