
Minas Gerais  diário do executivo sábado, 31 de Julho de 2021 – 35 
02077-17 ; 12/12/2020 ; 11/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02165-17 ; 
15/12/2020 ; 14/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02187-17 ; 14/12/2020 
; 13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02197-17 ; 30/11/2020 ; 29/05/2023 
; Prorrogação ; APQ-02239-17 ; 18/05/2021 ; 17/05/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02267-17 ; 07/12/2020 ; 06/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02272-17 ; 12/12/2020 ; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02274-17 ; 
02/06/2021 ; 01/12/2022 ; Prorrogação ; APQ-02292-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02304-17 ; 01/12/2020 ; 30/06/2023 
; Prorrogação ; APQ-02326-17 ; 14/12/2020 ; 13/05/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02333-17 ; 05/12/2020 ; 04/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02341-17 ; 07/06/2021 ; 06/12/2022 ; Prorrogação ; APQ-02345-17 ; 
13/01/2021 ; 12/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02349-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02372-17 ; 02/12/2020 ; 01/07/2023 
; Prorrogação ; APQ-02374-17 ; 01/12/2020 ; 30/04/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02382-17 ; 12/12/2020 ; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02389-17 ; 12/12/2020 ; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02440-17 ; 
07/12/2020 ; 06/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02451-17 ; 12/12/2020 
; 11/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02506-17 ; 07/12/2020 ; 06/06/2023 
; Prorrogação ; APQ-02525-17 ; 01/12/2020 ; 30/06/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02529-17 ; 01/12/2020 ; 30/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02635-17 ; 23/12/2020 ; 22/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02651-17 ; 
14/12/2020 ; 13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02722-17 ; 30/11/2020 ; 
29/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02757-17 ; 30/11/2020 ; 29/05/2023 
; Prorrogação ; APQ-02766-17 ; 07/12/2020 ; 06/07/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-02829-17 ; 21/12/2020 ; 20/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
02830-17 ; 07/12/2020 ; 06/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02853-17 ; 
14/12/2020 ; 13/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-02864-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-02951-17 ; 07/12/2020 ; 06/05/2023 
; Prorrogação ; APQ-02974-17 ; 29/11/2020 ; 28/06/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-03043-17 ; 12/12/2020 ; 11/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-
03052-17 ; 14/12/2020 ; 13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-03109-17 ; 
07/12/2020 ; 06/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-03165-17 ; 14/12/2020 ; 
13/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-03166-17 ; 02/12/2020 ; 01/07/2023 
; Prorrogação ; APQ-03183-17 ; 02/12/2020 ; 01/05/2023 ; Prorroga-
ção ; APQ-03224-17 ; 05/12/2020 ; 04/05/2023 ; Prorrogação ; APQ-
03328-17 ; 01/04/2021 ; 30/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-03359-17 ; 
14/12/2020 ; 13/06/2023 ; Prorrogação ; APQ-03385-17 ; 02/12/2020 
; 01/07/2023 ; Prorrogação ; APQ-03402-17 ; 12/12/2020 ; 11/06/2023 
; Prorrogação ; APQ-03430-17 ; 23/12/2020 ; 22/05/2023 ; Prorroga-
ção ;
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ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA
cag ; apq-03146-21 ; produção de biomassa de cana e seus derivados: 
técnicas de sustentáveis de cultivo e produção de etanol ; gustavo hen-
rique gravatim costa ; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; iní-
cio a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade do estado 
de minas gerais ; r$ 32 .400,00 ; cvz ; apq-03221-21 ; utilização da 
torta de macaúba como aditivo para silagem de capim-elefante e na 
alimentação de borregos suplementados ou não com fungo celulolítico 
do trato digestório ovino ; letícia ferrari crocomo ; 2071 19 571 001 
4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 21 .520,81 ; tec ; apq-
03327-21 ; mapeamento de baixa densidade da concentração de lítio 
nos sedimentos de corrente em minas gerais . ; kerley dos santos alves 
; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publi-
cação ; duração 24 meses ; universidade federal de ouro preto ; r$ 
21.600,00 ; tec ; apq-03195-21 ; desenvolvimento de uma biorrefinaria 
móvel para integração da produção de etanol e biodiesel pelo aproveita-
mento de biomassas lignocelulósicas derivadas do extrativismo susten-
tável ; luciana alves rodrigues dos santos lima ; 2071 19 571 001 4007 
0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 48 meses 
; universidade federal de são joão del-rei ; r$ 72 .413,41 ; cbb ; apq-
03286-21 ; pesquisa e desenvolvimento das cadeias de biocombustíveis 
e biorrefinarias baseadas em macaúba, cana-de-açúcar, sorgo e resíduos 
urbanos ou agroindustriais ; alexandre walmott borges ; 2071 19 571 
001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 
48 meses ; universidade federal de uberlândia ; r$ 131 .400,00 ; cra ; 
apq-03167-21 ; identificação e caracterização morfofuncional de espé-
cies vegetais com potencial de fitorremediação e recuperação de áreas 
degradadas por mineração de lítio ; ricardo ildefonso de campos ; 2071 
19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; 
duração 48 meses ; universidade federal de viçosa ; R$ 163.080,00 ; cex 
; apq-03088-21 ; novas rotas de obtenção de sais de lítio a partir de con-
centrados minerais e dispositivos supercapacitores baseados em com-
pósitos carbonos/óxidos metálicos em contato com íons de lítio ; joão 
paulo de mesquita ; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 10 1 ; início a 
partir da publicação ; duração 48 meses ; universidade federal dos vales 
do jequitinhonha e mucuri ; r$ 72 .256,44 ; cra ; apq-03269-21 ; pegma-
titos litiníferos de minas gerais: mapeamento, viabilidade econômica e 
exploração ; eduardo fontana ; 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 
10 1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal dos vales do jequitinhonha e mucuri ; r$ 47 .160,00 ; che ; apq-
03243-21 ; integração entre fontes de energia renovável: consórcio para 
pequenos municípios na geração de energia por meio da biomassa e 
solar térmica . ; marcelo chuei matsudo ; 2071 19 571 001 4007 0001 
335043 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 48 meses ; uni-
versidade federal de itajubá ; r$ 105 .446,10 ;
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NoTiFiCAÇÃo Por EDiTAL
o Presidente da Comissão da Tomada de Contas Especial 01/2020, ins-
taurada pelo Presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais – FAPEMiG, por intermédio da Portaria PrE FAPE-
MiG n .045/2020, publicada em 16 de outubro de 2020, e alterada pela 
Portaria PrE FAPEMiG n .008/2021, publicada em 13de marçode 
2021, para apurar os fatos, identificar os responsáveis e quantificar o 
dano ao erário, em face da reprovação integral da prestação de contas 
do projeto financiado pela FAPEMIG - Termo de Cooperação Técnica 
- TCT n° 18 .009/2012, atendendo ao disposto no inciso ii, do artigo 47 
da Lei Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008 e nos artigos 
2° e 8°da instrução Normativa n° 03/2013 do Tribunal de Contas do 
Estado e em razão das diversas tentativas anteriores infrutíferas de noti-
ficação por todos os meios legais cabíveis, como via postagens pelos 
correios, e e-mail, NoTiFiCA a pessoa jurídica, instituto Nacional de 
Gestão e Estudos Sociais – iNGES (CNPJ nº 08 .530 .924/0001-01) na 
pessoa de seu representante legal para, querendo, apresentar DEFESA, 
no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos fatos acusatórios constantes na 
referida Portaria, quais sejam: “ . . . por ter, em tese, incorrido na prática 
dos ilícitos descritos no inciso ii, do artigo 47 da Lei Complementar n° 
102, de 17 de janeiro de 2008 e nos artigos 2° e 8°da instrução Norma-
tiva n° 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado .
os representes legais e/ou procuradores constituídos pela pessoa 
jurídica notificada, mediante comprovação dessa condição, deve-
rão entrar em contato pelo e-mail, cpt@fapemig.br, para receberem 
as devidas orientações relativas ao necessário cadastramento pré-
vio no Sistema Eletrônico de informações – SEi, tendo em vista que 
o referido processo atualmente tramita em meio eletrônico, sob o nº 
2070 .01 .0004767/2020-17, conforme determinação do Decreto nº 
47 .228/2017 . Após o cadastramento no SEi, a pessoa jurídica obterá 
acesso eletrônicoa todos os atos processuais e poderá inserir sua defesa, 
alegações finais ou outras manifestações nos autos, conforme o caso. 
Ressalta-se, por fim, que a presente publicação torna válida e eficaz esta 
notificação, para todos os fins legais, e que, portanto, a tramitação pro-
cessual prosseguirá independentemente de manifestação da defesa .

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - Belo Horizonte, 29 de julho de 2021 .

rodrigo Borges Soares
Presidente da Tomada de Contas Especial nº 01/2020 .
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iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE
 ExTrATo DE DoAÇÃo

Termo de doação eletrônico nº 408/2021 – ProCESSo SEi N° 
2420 .01 .0001449/2020-36 – Partes: iDENE e o MuNiCÍPio DE 
SALTO DA DIVISA – MG. Doação em caráter definitivo e sem encar-
gos de 12 Balança eletrônica - tipo: mesa; digital; capacidade: 15 kg; 
divisão de 5 g; dimensões: mínimas 340 mm x 290 mm x 100 mm (c x 
l x a); plataforma/prato: mínimas 225 mm x 335 mm (p x l ) ; alimen-
tação: 127/220 v . Assinam em 29/07/2021: Nilson Pereira Borges, pelo 
doador, e Oximane Peixoto Bomfim, pelo donatário.
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BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

CoNTrATo - EDiTAL DE CrEDENCiAMENTo 06/2021
CT 5876/2021 . Contratada: SErviCo DE APoio AS MiCro E 
PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS - SEBRAE/MG, 
CNPJ 16 .589 .137/0001-63 - valor: r$500 .000,00 . objeto: Contratação 
para atuar como correspondente Bancário do BDMG conforme termos 
e condições do Edital de Credenciamento BDMG-06/2021 . Dotação 
orçamentária: 8199910045 - GoP - Comissões dos Agentes . Prazo: 60 
meses a contar da assinatura . Data de assinatura: 30/07/2021 . Aprova-
ção: Autoridade competente do BDMG, em 23/07/2021 .
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comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

AviSo DE LiCiTAÇÃo
 Licitação Pregão Eletrônico 50/2021 . Critério de Julgamento: Menor 
preço . Processo interno n°144/2021 . Base Legal: Lei n° 13 .303/2016 . 
objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
solução de PABx na nuvem, incluindo fornecimento de aparelhos tele-
fônicos, headsets, serviços de instalação, configuração, manutenção 
preventiva e corretiva para atendimento da rodoviária de BH . Data 
da sessão pública: 12/08/2021, às 09:00 horas, no site www .compras .
mg .gov .br . Edital na íntegra disponível em: www .compras .mg .gov .br; 
www .codemge .com .br; ou na sede da CoDEMGE, à rua Manaus, 467, 
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, das 9 às 
12 e de 14 as 17 horas .
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comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

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

 CANCELAMENTo DE PuBLiCAÇÃo
Considerar cancelada a Publicação do AviSo Do EDiTAL do Pregão 
Eletrônico – 500-G15692, objeto: CoNJuNToS DE MANoBrAS, 
publicado no DoE/MG, dia 27/07/2021 .
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CEMiG DiSTriBuiÇÃo S .A . 
 GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

AviSoS DE EDiTAL
Pregão Eletrônico 530-G15665 . objeto: Sistemas de Automação de 
Subestações (SAS) .
Pregão Eletrônico 530-G15701 . objeto: Poste de Madeira .
Pregão Eletrônico 530-H15680 . objeto: SErviÇoS DE TrioS DE 
MANuTENÇÃo EM rDA DESENErGiZADA PArA AS rEGiÕES 
DE iPATiNGA E iTABirA .
Editais e demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CoNTrAToS
Pregão Eletrônico 530-H15441 – Contratos 4680006227 e 4680006228 . 
Contratada: AvALiCoN ENGENHAriA LTDA . objeto: Serviços de 
Engenharia do Traçado e Topografia de LDs, referentes aos lotes 01 e 
02 . valor: r$5 .247 .180,10 e r$3 .498 .119,09 . Prazo 36 meses a partir 
da Autorização de inicio de Serviços . Ass . e Homolog .: 16/07/21 .
Licitação Eletrônica 530-TK14979 – Contrato 4680006190 . Contra-
tada: CEi- SErviÇoS DE ENGENHAriA LTDA . objeto: Ampliação 
da SE BH São Marcos . valor: r$21 .767 .288,38 . Prazo 60 meses a par-
tir da ordem de serviço . Ass . e Homolog .: 30/06/21 .

 ADiTivoS
5002001259/530 – Contratada: CSM EMPrEENDiMENToS E 
ENErGiA LTDA . objeto: Prorrogação Contratual . Novo Prazo de 
vigência: 06 meses . Ass: 23/07/2021 .
4570017912/530 – Contratada: oWNErGY SoLuÇÕES E iNSTA-
LAÇÕES ECo EFiCiENTES LTDA . objeto: Prorrogação Contratual . 
Novo Prazo de vigência: 30 meses . Ass: 20/07/2021 .
4500030158/530. Contratada: ARTECHE EDC EQUIP. E SISTEMAS 
S/A. Objeto: Acréscimo de 25%. Valor Atual: R$1.528.707,88. Ass: 
21/07/2021 .
4630002382/530 . Contratada: iNTELLi iND . TEr . ELÉTriCoS 
LTDA. Objeto: Acréscimo de 25%. Valor Atual: R$ 1.833.049,91. 
Ass:26/07/2021 .
4680005206-530 . Contratada: CoNSÓrCio SEr . objeto: Acréscimo 
de 25%. Valor Atual: e R$148.018.052,91. Ass:19/07/2021.
4580780879/530 . Contratada: JoSÉ LAZAriNi ANTuNES . objeto: 
Prorrogação Contratual . Novo Prazo de vigência: 60 meses . Ass: 
20/07/2021 .
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CEMiG GErAÇÃo E TrANSMiSSÃo S . A .
GErÊNCiA DE CoMPrAS DE MATEriAL E SErviÇoS

CoNTrAToS
Pregão 500-H15541 – Contrato 4570018517 . Contratada: ulza Trans-
portes e Turismo Ltda . objeto: Transporte de empregados - usinas 
Nova Ponte e Emborcação . valor: r$1 .475 .009,28 . Prazo 36 meses ou 
dias a partir de 26/10/21 . Ass . e Homolog .: 21/07/21 .
Licitação Eletrônica 510-TK15284 – Contratos 4680006198 e 
4680006199 . Contratada: viSioN ENGENHAriA E CoNSuLTo-
riA S .A . objeto: implantação dos reforços e melhorias da SE Barreiro . 
valor: r$82 .000 .000,00 . Prazo 60 meses a partir da ordem de serviço . 
Ass . e Homolog .: 22/06/21 .
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHiA DE SANEAMENTo DE 
MiNAS GErAiS - CoPASA MG

ATo Do DirETor
Processo Administrativo Punitivo . Aplicação da Penalidade de Suspen-
são Temporária .
o Diretor de operação da Companhia de Saneamento de Minas Gerais 
- CoPASA MG, no uso das atribuições estatutárias, e,
CoNSiDErANDo:
a) o descumprimento, pela empresa DMB HIPERTEC EQUIPAMEN-
ToS EirELi, de condições essenciais do Contrato de Prestação de 
Serviços nº 18 .1816, originário do Pregão Eletrônico para registro de 
Preços SPAL N .º 05 .2018/3042-PES, cujo objeto é a prestação de ser-
viços de manutenção, com fornecimento total ou parcial de peças para 
bombas multimarcas;
b) o teor dos artigos 255, inciso iii, e seu § 3 .º, 258 e 259, inciso i, 
alínea “a”, todos do regulamento de Contratações n .º 2018-001/2 da 
CoPASA MG;
c) as disposições contidas na Cláusula Décima Sétima e no item 7 .2 .10 
do Termo de Referência anexo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 
18 .1816, celebrado em 31 de julho de 2018;
d) as conclusões do Parecer Técnico de Análise da defesa prévia, nº 
005/2021, datado de 02/07/2021, originário da unidade de Serviço de 
Apoio Administrativo Leste – uSAL .
rESoLvE:
1. aplicar à empresa DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS EIRELI, a 
penalidade de:
a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a CoPASA MG, pelo período de 06 (seis) meses, conta-
dos a partir da data de publicação deste ato .

2 . determinar a publicação do presente ato para produzir seus efeitos 
jurídicos e legais .
Fica assegurado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, contados da data 
de recebimento da notificação da decisão de aplicação das penalidades 
referidas, para, querendo, interpor recurso .

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021 .
Guilherme Frasson Neto

Diretor de operação

CoMuNiCADo DE SuSPENSÃo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120210100

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 de esgoto, com diâme-
tro menor que DN 400, bem como a prestação de serviços topográficos 
e geotécnicos, necessários ao desenvolvimento de estudos e projetos 
de unidades de Sistema de Esgotamento Sanitário, na área de abran-
gência da Gerência regional Belo Horizonte Sul - GrBS, incluindo 
vilas e favelas .
Considerando decisão Judicial proferida pelo Desembargador Afrânio 
vilela, do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do 
Agravo de Instrumento nº 1367065-50.2021.8.13.0000, extraído da 
tutela de urgência nº 5109113-54 .2021 .8 .13 .0024, que foi ajuizada pela 
iNFrACoN ENGENHAriA E CoMÉrCio LTDA ., a presente lici-
tação está suspensa .
Detalhamento nos autos e no site da CoPASA MG . Data: 30/07/2021

AviSo DE JuLGAMENTo
CrEDENCiAMENTo Nº CPLi .1120215001

objeto: credenciamento de empresa (s) especializada (s) em Serviços 
de Conservação de Energia (ESCo), para elaborar, submeter e implan-
tar projetos de eficiência energética na Chamada Pública de 2021 a 
ser promovida pela CEMiG, incluindo suporte para todos os trâmites 
necessários ao processo, conforme critérios e procedimentos estabele-
cidos no “Termo de Referência” e anexos do Edital.

Empresas 3E EFiCiÊNCiA ENErGÉTiCA LTDA, ENErGiSA 
SoLuÇÕES S .A ., SSA SoLuÇÕES LTDA ME E AÇÃo ENGENHA-
riA E iNSTALAÇÕES LTDA, habilitadas para o credenciamento .
Data: 30/07/2021

AviSoS DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0481 - PEM .

objeto: Conjunto moto bomba submersível .
Dia da Licitação: 16 de agosto de 2021 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 03/08/2021 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0492 - PEM . (PArA 
ME/EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArTiCiPAÇÃo) .

objeto: registros de esfera em PvC .
Dia da Licitação: 16 de agosto de 2021, às 09:15 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 03/08/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL Nº 05 .2021/0473 - 
PEM . (CoTA rESErvADA PArA ME/EPP) .

objeto: Líquido poliuretano bi componente (revestimento de alta 
resistência) .
Dia da Licitação: 16 de agosto de 2021, às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 03/08/2021, no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

rESuLTADo DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo SPAL - Nº 05 .2019/0539 – PES

objeto: Programa de Educação Ambiental - PEA
resultado: Encerrado, não houve empresa vencedora, como consta os 
autos .

A DirEToriA
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SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto SociAL
 rErrATiFiCAÇÃo DE CoNTrAToS ADMiNiSTrATivoS PArA ATENDiMENTo DE NECESSiDADES 

DECorrENTES Do roMPiMENTo DA BArrAGEM DE BruMADiNHo
 Objeto: Rerratificação do contrato de prestação de serviços para atendimento de necessidade emergencial, transitória e de excepcional interesse público, 
em função do rompimento da Barragem B1 da Mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho . Dotação orçamentária: nº1481 .04 .122 .705 .2500 .0001-
3190-0-95 .1e1481 .04 .122 .705 .2500 .0001-3390-0-95 .7 .
Vigência da rerratificação: a partir de 02 de agosto de 2021, por 6 (seis) meses.

 Contratos rerratificados entre SEDESE E contratados:
 Contrato Número  Nome Contratado  unidade lotação  Masp

 01/2020  ALiNE ELLEN roDriGuES SANToS  SuBPoD  1490807-3
 02/2020  ANDErSoN xAviEr DE SouZA  SuBAS 1438641-1
 03/2020  BrENo JuNior PorFirio  SuBAS 1308436-3
 04/2020  BRUNA CERUTI QUINTANILHA  SuBPoD 1490808-1
 05/2020  CLAuDiA TANiA SiLvA CoLArES  SuBDH 1490809-9
 06/2020  DAYANA FLAviA NASCiMENTo SiLvA  SuBAS 1289062-0
 07/2020  JOANA D’ARC FERREIRA DA SILVA  SuBAS 1346742-8
 08/2020  LuCiA iNES DE CArvALHo vEiGA  SuBPoD 809679-4
 09/2020  LuCiANA SCoFiELD FErrEirA ALvES  SuBDH 1356048-7
 10/2020  MArCuS viNiCiuS CoSTA LAGE  SuBDH 1140919-0
 11/2020  MAriA TErEZA SANToS oLivEirA ACiPrESTE  SuBAS 1246853-4
 12/2020  MAuriCio MATHiAS roDriGuES  SuBAS 1490811-5
 17/2020  JANAiNA ArAuJo TEixEirA  SuBDH 1491105-1

 Belo Horizonte, 30 de julho de 2021 .
ELiZABETH JuCá E MELLo JACoMETTi

SECrETAriA DE ESTADo DE DESENvoLviMENTo SoCiAL
12 cm -30 1512824 - 1

FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

AviSo DE EDiTAL
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – uTrA-
MiG, por intermédio da Coordenação-Geral da Bolsa-Formação/Dire-
toria de Qualificação e Extensão – DQE, torna pública, para ciência 
dos interessados, que se encontram abertas, no período compreendido 
entre os dias 02 a 06 de agosto e de 09 a 13 de agosto de 2021, as ins-
crições presenciais, e no período compreendido entre os dias 02 a 13 de 
agosto de 2021, as inscrições eletrônicas ao EDiTAL ProNATEC/FiC 
DiSCENTES Nº 06/2021 PArA SELEÇÃo DE DiSCENTES, con-
forme disposto na Portaria MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015, Lei 
nº 10 .097, de 19 de dezembro de 2000, Lei nº 8 .069, de 13 de julho de 
1990, Lei nº 9 .394, de 20 de dezembro de 1996 e Decreto nº 48 .102, de 
29 de dezembro de 2020 . o inteiro teor do Edital nº 06/2021 e seus ane-
xos estarão disponíveis no endereço eletrônico da UTRAMIG:www.
utramig .mg .gov .br, na aba Editais, EDiTAL nº 06/2021 ProNATEC, a 
contar de 02 de agosto de 2021 .

4 cm -29 1511962 - 1

comPANHiA DE HABitAÇÃo Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coHAB

 AviSo DE LiCiTAÇÃo
A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – Cohab Minas 
informa que realizará as licitações eletrônicas abaixo, objetivando a 
alienação de bens imóveis:
- 053/2021 – C .H . Nova república, visconde do rio Branco /MG: 2 
(dois) lotes . valor mínimo de venda r$ 52 .000,00 . Entrega de propos-
tas até às 09h00 do dia 17/09/2021 .
-054/2021 – C .H . vilza izabel, itajubáMG: 14 (quatorze) lotes . valor 
mínimo de venda r$17 .500,00 . Entrega de propostas até às 11h00 do 
dia 17/09/2021 .
-055/2021 – C .H . Lagoas dos Mandarins, Divinópolis/MG: área con-
tendo 235 (duzentos e trinta e cinco) lotes . valor mínimo de venda 
r$7 .000 .419,40 . Entrega de propostas até às 12h00 do dia 17/09/2021 .
-056/2021 – C .H . oswaldo Barbosa Pena ii, Nova Lima/MG: 1 (um) 
lote . valor mínimo de venda r$174 .339,25 . Entrega de propostas até às 
12h30 do dia 17/09/2021 .
-057/2021 – C .H . Parque Nova Esperança, Santa Luzia/MG: 1 (um) 
lote . valor mínimo de venda r$90 .000,00 . Entrega de propostas até às 
13h30 do dia 17/09/2021 .
-058/2021 – C.H. Lucas Teixeira de Souza Monteiro de Castro, Congo-
nhas/MG: 5 (lotes) lotes . valor mínimo de venda r$95 .000,00 . Entrega 
de propostas até às 14h00 do dia 17/09/2021 .
Editais disponíveis no site www .cohab .mg .gov .br ou www .compras .
mg.gov.br. Informações: cpl@cohab.mg.gov.br

6 cm -30 1512400 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
AF/2° NivEL/vArGiNHA – SrF ii - vArGiNHA

rESuMo Do CoNTrATo – ProCESSo 
DE CoMPrA 1191088 00004/2021

Partes: EMG/SEF e Hu CoNSErvAÇÃo DE ELEvADorES LTDA 
– ME . objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva men-
sal e corretiva, com fornecimento de peças e componentes, quando 
necessário, em 1 (um) elevador da marca ATLAS SCHiNDLEr, ins-
talado no prédio onde funcionam a AF/DF/SrF/varginha, localizado 
na Avenida Celina Ferreira ottoni, n° 039, Jardim vale dos ipês, vargi-
nha/MG . Prazo: 30/07/2021 a 29/07/2022 . valor Estimado: 12 .498,00 . 
Dotação orçamentária: 1191 .04 .129 .113 .4282 .0001 .33 .90 .39-21 fon-
tes 10 .1 e 29 .1 . 

Ana Maria Ponciano rodrigues rezende – Chefe 
da AF/2° Nível/ varginha – 30/07/202

SECrETAriA DE ESTADo DE FAZENDA/MG
rESuMo Do CoNTrATo SEF Nº 1900010954

PrEGÃo ELETrÔNiCo Nº . 1191001- 000024/2021
ProCESSo SEi Nº 1190 .01 .0001619/2021-62 .

Partes: EMG/SEF e HArDLiNK iNForMáTiCA E SiSTEMAS 
LTDA . objeto: contratação de serviços de manutenção, atualiza-
ção e suporte técnico, com fornecimento de peças, para equipamen-
tos de informática instalados no Data Center da Secretaria de Estado 
de Fazenda - SEF/MG, constituídos de 2 (dois) Switches modulares, 
modelo C9010 DELL, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no Termo de Referência, anexo do Edital. Vigência: 12 (doze) meses, a 
partir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa. Valor 
estimado: r$93 .999,96 (noventa e três mil, novecentos e noventa e 
nove reais e noventa e seis centavos) . Dotação orçamentária: 1191 04 
126 11520520001 3390 3921, fonte10 .1 . – recursos do Custeio . 

Lindenberg Naffah Ferreira, Superintendente de 
Tecnologia da informação - STi/SEF .

7 cm -30 1512806 - 1

LotEriA Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - LEmG

 ExTrATo 5º TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo 
DE CoNCESSÃo Nº 001/2010

de concessão dos serviços de implantação e operação de jogos do Sis-
tema on-Line/real Time no Estado de Minas Gerais . Processo SEi nº 
2040 .01 .0000096/2021-23 . Partes: Loteria do Estado de Minas Gerais 
e Consórcio intralot . objeto: Prorroga vigência contratual por período 
de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, com início na data 
de 03/03/2022 e término em 13/05/2025, ficandoestabelecida aimpos-
sibilidade de haver solução de continuidade, eextrapolação do limite 
máximo de prorrogação. Assinatura: 29/07/2021. Ronan Edgard dos 
Santos Moreira, Diretor Geral LEMG e Gustavo viana Mantovani, 
representante Consórcio intralot

3 cm -30 1512561 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
CoNCorrÊNCiA PÚBLiCA MGi Nº 005/2021

Errata da publicação de 28/07/2021, página 26, na ioF MG . Ficam can-
celadas as datas informadas na referida publicação .

1 cm -30 1512777 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

AviSo DE CoNSuLTA E AuDiÊNCiA PÚBLiCA Nº 05/2021
o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de 
Estado de infraestrutura e Mobilidade – SEiNFrA, comunica que 
realizará CoNSuLTA PÚBLiCA pelo prazo de 30 (trinta) dias, para 
colher sugestões e contribuições para o ProGrAMA DE CoNCES-
SÕES roDoviáriAS – LoTE ouro PrETo . As informações 
sobre o projeto de concessão, bem como o formulário de modelo de 
questionamentos e o regulamento com a forma de participação na 
Consulta estarão disponíveis no site da SEiNFrA (http://www .infra-
estrutura .mg .gov .br) e no site da unidade de PPP do Estado de Minas 
Gerais (http://www .parcerias .mg .gov .br), no período de 31/07/2021 até 
30/08/2021 . As AuDiÊNCiAS PÚBLiCAS observarão as regras esta-
belecidas no Plano Minas Consciente e em regulamento disponível no 
site da SEiNFrA (http://www .infraestrutura .mg .gov .br) e da unidade 
PPP do Estado de Minas Gerais (http://www .parcerias .mg .gov .br) . As 
sessões públicas presenciais de AuDiÊNCiAS PÚBLiCAS serão rea-
lizadas no período de 17/07/2021 até 18/07/2021, nos locais e horários 
estabelecidos no regulamento e serão transmitidas ao vivo no canal da 

 
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 3202107310006380135.


