
 66 – quinta-feira, 29 de Setembro de 2022 diário do executivo minaS GeraiS 
comPANHiA DE SANEAmENto Do 

EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHiA DE SANEAMENTo DE 
MiNAS GErAiS - CoPASA MG

AviSoS DE LiCiTAÇÃo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220170

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Crescimento vegetativo de água, Manutenção e Melhorias 
operacionais de água, recomposição de Pavimentos, Melhorias 
e Manutenções de unidades operacionais e Administrativas do 
SAA(Sistema de Abastecimento de água), na área de abrangência 
da Gerência regional Caratinga – GrCA da CoPASA MG, e demais 
localidades que vierem a fazer parte da área de abrangência da Gerência 
regional Caratinga . Dia: 24/10/2022 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, 
gratuitamente, através de download no endereço: www .copasa .com .
br (link: licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo número da 
licitação), a partir do dia 29/09/2022 .

AviSo DE ADiAMENTo DE LiCiTAÇÃo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220144

objeto: prestação de serviços de consultoria para assessoramento 
técnico especializado em assuntos regulatórios . informamos que a 
presente licitação marcada para o dia 20/10/2022 às 08:30 horas fica 
adiada para o dia 12/12/22 às 08:30 horas no mesmo local . Motivo: 
Alteração no Edital e no Termo de referência . Mais informações e o 
novo caderno de licitação poderão ser obtidos, gratuitamente, através 
de download no endereço: www .copasa .com .br (link: licitações e 
contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação), a partir do 
dia 29/09/2022 .

JuLGAMENTo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220157

objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e 
serviços de estrutura para suporte da base do tanque de produtos químicos 
e de rede de abastecimento - ETE Nova Contagem, em contagem / MG . 
vencedora: SANTEC SANEAMENTo E CoNSTruÇoES EirELi . 
valor: r$ 195 .949,81 . Data: 27/09/2022

CoMuNiCADoS rATiFiCAÇÃo DE HABiLiTAÇÃo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120210036

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de 
água da cidade de Diamantina (troca de redes de distribuição e ligações 
prediais no centro histórico) . Em 26 .09 .22 a habilitação da licitante MS 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA foi ratificada pela Direção 
da CoPASA MG . Data: 28/09/22 .

LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220006
objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento 
de água da cidade de Lavras / MG - duplicação da AAB - Adutora 
de água Bruta - rio Grande Em 26 .09 .22 a habilitação da licitante 
CoNSÓrCio ADuTorA rio GrANDE, CoNSTiTuÍDo PELAS 
EMPrESAS iNFrACoN ENGENHAriA E CoMÉrCio LTDA 
(LÍDEr), CoNATA ENGENHAriA LTDA E rFJ CoNSTruTorA 
EIRELI. foi ratificada pela Direção da COPASA MG. Data: 28/09/22.

CoMuNiCADo DE rETiFiCAÇÃo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220161

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de crescimento vegetativo, manutenção de redes e ligações 
prediais, melhorias operacionais e manutenção de unidades de água, 
na área de abrangência da Gerência regional Almenara - GrAL, da 
CoPASA MG . Na publicação do dia 28/09/22, folha 33, onde consta 
“ . . .CoNSorCio uNiÃo ESGoTo - GrAL DA CoPASA  . . .” 
considerar: “ . . .CoNSorCio uNiÃo áGuA - GrAL DA CoPASA 
 . . .” Data: 28/09/2022 .

CoMuNiCADo DE JuLGAMENTo DE rECurSo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220127

objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras 
e serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento 
de água do município de Barroso / MG . A comissão conheceu do 
recurso interposto pela licitante do recurso interposto pela licitante 
CoMPANHiA DA oBrA ENGENHAriA E CoNSTruÇÕES 
EirELi por ser próprio e tempestivo, e opinou negar provimento 
ao recurso interposto pela licitante CoMPANHiA DA oBrA 
ENGENHAriA E CoNSTruÇÕES EirELi, e, via de consequência, 
MANTER a decisão que a inabilitou. Ratificação recomendada pela 
Diretora Adjunta Jurídica da COPASA MG. Decisão ratificada pelo 
Diretor Presidente da CoPASA MG . Detalhamento nos autos e no site 
da CoPASA MG . Processo encerrado . Data: 28/09/22 .

CoMuNiCADoS DE HoMoLoGAÇÃo
LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220137

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, de obras e 
serviços de crescimento vegetativo de água, manutenção em redes e 
ligações prediais de água, melhorias operacionais, recomposição de 
pavimentos, na área de abrangência da Gerência regional de Montes 
Claros – GrMC, da CoPASA MG e demais localidades que vierem a 
fazer parte da área de abrangência da GrMC . o presente Processo foi 
homologado em 26 .09 .22 . Data: 28/09/2022 .

LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220133
objeto: prestação de serviços especializados de engenharia para 
elaboração de estudos e projetos destinados à implantação, ampliação 
e melhorias de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 
sanitário . o presente Processo foi homologado em 26 .09 .22 . Data: 
28/09/2022 .

LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220111
objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de manutenção, melhorias operacionais e crescimento 
vegetativo de água, em ligações prediais e redes de distribuição menores 
que DN 200 mm, na área de abrangência da Gerência regional Belo 
Horizonte Norte GrBN, da CoPASA MG, incluindo vilas, favelas e 
aglomerados . o presente Processo foi homologado em 26 .09 .22 . Data: 
28/09/2022 .

LiCiTAÇÃo Nº CPLi .1120220065
Objeto: prestação de serviços de gerenciamento e fiscalização 
de empreendimentos em sistemas de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário, no âmbito das localidades operadas pela 
CoPASA MG . o presente Processo foi homologado em 26 .09 .22 . 
Data: 28/09/2022 .

rESuLTADo DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo CPLi - nº 05 .2022/0460 – PEM
objeto: Conduíte Flexível em Cobre . Proposta vencedora: Clorando 
Fabricação e Comércio de válvulas para Saneamento Ltda . para o 
item 01 - Cota Principal, no valor r$ 38 .100,00 e para o item 02 - 
Cota reservada, no valor de r$ 12 .700,00, perfazendo o total de r$ 
50 .800,00 .

A DirEToriA

ATo Do DirETor
ProCESSo ADMiNiSTrATivo PuNiTivo . APLiCAÇÃo 

DA PENALiDADE DE ADvErTÊNCiA .
o Diretor Financeiro e de relações com investidores da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais - CoPASA MG, no uso das atribuições 
estatutárias, e, CoNSiDErANDo:
a)o descumprimento pela empresa WrSS ENGENHAriA LTDA 
do prazo de entrega previsto no Pedido de Compra n .º 4502628003, 
originário de Processo de Compra Direta nº . 0720220053, fundamentado 
no artigo 29, inciso ii, da Lei nº .13 .303/16, e no artigo 160 do 
regulamento de Contratações da CoPASA MG nº .2018_001/6, cujo 
objeto é o fornecimento de 03 (três) Tablets de 10,4’’, com 4G, Wi-fi e 
Android 10, para atendimento à Superintendência de Telecomunicações 
e informátia – SPiN e à unidade de Serviço de Atendimento em 
informática – uSAi;
b)o teor dos artigos 259, inciso i, 262, ambos do regulamento de 
Contratações da CoPASA MG n .º 2018_001/6;

c)o prazo de entrega constante das “Condições de Contratação 
e Fornecimento”, anexo integrante do Pedido de Compra 
nº .4502628003;
d)as conclusões do Parecer Técnico de Análise da Defesa nº 2022 .011 .
CSMG, datado de 30/08/2022 . rESoLvE:
1 .Aplicar à WrSS ENGENHAriA LTDA a penalidade de 
Advertência .
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, nos termos 
do art . 276 do regulamento de Contratações da CoPASA MG .

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2022 .
Carlos Augusto Botrel Berto

Diretor Financeiro e de relações com investidores

CoMuNiCAÇÃo ExTErNA
CE n .º 304/2022 - DoP
Ao Senhor
representante Legal do
CoNSÓrCio áGuA ForTE & rYSAM 104
referência: rescisão e Aplicação da Penalidade de Suspensão 
Temporária de Participação em Licitação e impedimento de Contratar 
com a CoPASA MG e sua subsidiária . CoNSiDErANDo:
a)o descumprimento, pelo CoNSÓrCio áGuA ForTE & rYSAM 
104, constituído pelas empresas água Forte Saneamento Ambiental 
Ltda . e rYSAM Engenharia e Construções EirELi de condições 
essenciais do Contrato de Empreitada n .º 21 .0688, originário do 
Processo Licitatório CPLi .1120200104, cujo objeto é a execução, com 
fornecimento parcial de materiais, das obras e serviços de crescimento 
vegetativo, manutenção em redes e ligações prediais e melhorias 
operacionais de água, bem como de recomposição de pavimentos, 
melhorias e manutenções de unidades operacionais e administrativas, 
na área de abrangência da Gerência regional Januária – GrJA;
b)o teor dos artigos 259, inciso iii, 262 e 263, inciso iii, alínea “a” 
e “b”, todos do regulamento de Contratações da CoPASA MG n .º 
2018_001/6;
c)as disposições contidas na Cláusula oitava e vigésima Sétima do 
Contrato de Prestação de Serviço n .º 21 .0688, celebrado em 22 de abril 
de 2021 e
d)as conclusões do Parecer Técnico de Análise da Defesa, datado de 
30/05/2022 .
Comunicamos-lhe a aplicação ao CoNSÓrCio áGuA ForTE 
& rYSAM 104 e às empresas que o constituem das penalidades de 
rescisão do Contrato de Prestação de Serviço n .º 21 .0688 e a aplicação 
da penalidade de suspensão temporária de participação em licitação e o 
impedimento de contratar com a CoPASA MG e sua subsidiária, pelo 
prazo de 02 (dois) anos, cujo ato será publicado na imprensa oficial, 
jornal “Minas Gerais”, sem prejuízo de outras indenizações porventura 
devidas à CoPASA MG . Fica assegurado a v .Sa . o prazo legal de 05 
(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento desta notificação da 
decisão de aplicação de penalidade, para, querendo, interpor recurso .

Belo Horizonte, 19 de agosto de 2022 .
Guilherme Frasson Neto

Diretor de operação – CoPASA MG
42 cm -28 1695383 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
iNtEGrADo DE miNAS GErAiS - iNDi

 ExTrATo DE CoNTrATo
 instrumento nº: GEJur/CT/13/2022 . Contratada: FuNDAÇÃo DoM 
CABrAL – FDC, CNPJ: 19 .268 .267/0001-92 . Assinatura: 27/09/2022 . 
Amparo: processo administrativo de inexigibilidade de licitação nº 
1/2022 (SEi: 5130 .01 .0000413/2022-45) . objeto: assessoria técnica 
para a elaboração do planejamento estratégico do período 2023-2030, 
compreendendo a elaboração de diretrizes para instituição de prêmio 
por atingimento de meta de resultado . vigência: 8 meses . valor: 
r$550 .000,00 . Signatários: João Paulo Braga e Gustavo Garcia vieira 
de Almeida (iNvEST MiNAS) e Maria Elizabeth rezende Fernandes 
(Contratada) .

 ADiTAMENTo CoNTrATuAL
 Espécie: 1º Termo Aditivo ao contrato GEJUR/CT/18/2021, firmado 
com uNiMED BELo HoriZoNTE CooPErATivA DE TrABALHo 
MÉDiCo, CNPJ: 16 .513 .178/0001-76 . Nº do instrumento: GEJur/
TA/20/2022 . Assinatura: 15/09/2022 . objeto: prorrogar o prazo de 
vigência e reajustar o valor global do contrato . valor: r$ 19 .110,00 . 
Signatários: João Paulo Braga Santos e Gustavo Garcia vieira de 
Almeida (invest Minas) e Frederico José Amédée Péret e Gabriela 
Mortoza Júnior (unimed) .

5 cm -28 1694902 - 1

comPANHiA DE GáS DE miNAS 
GErAiS - GASmiG

 AviSo DE EDiTAL
 Pregão Eletrônico n .º rEP GPr-0026/22 . objeto:Aquisição de 
conexões de ferro maleável com acabamento galvanizado, em dois 
lotes, com reserva de cotas, para utilização em consumidores do tipo 
residencial e comercial de pequeno porte, em conformidade com as 
especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo 
1 e demais anexos do edital . Envio das propostas: por meio do sítio 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias www .bbmnetlicitacoes .com .
br, no período compreendido entre: Lote 01 - CoTA rESErvADA 
DE ATÉ 25% PArA PArTiCiPAÇÃo ExCLuSivA DE MiCro 
EMPrESAS (ME), EMPrESAS DE PEQuENo PorT E (EPP), 
MiCro EMPrEENDEDor iNDiviDuAL (MEi) e SoCiEDADES 
CooPErATivAS DE PEQuENo PorTE (SCPP) – 08h00 mindo 
dia28/09/2022 e 09h00 mindo dia10/10/2022 . Datae horário da 
abertura da sessão pública:dia10/10/2022 às09h30min . Etapa de 
lances a partir das 14h30min do dia 10/10/2022 . Lote 02 - (AMPLA 
CoNCorrÊNCiA) - 08h00 min do dia 28/09/2022 e 09h00 min 
do dia 11/10/2022 . Data e horário da abertura da sessão pública: dia 
11/10/2022 às 09h30min . Etapa de lances a partir das 14h30min do dia 
11/10/2022 . o Edital está disponível no sítio www .bbmnetlicitacoes .
com .br . o pregão será realizado pelo Pregoeiro Flávio Adriano F . 
Coutinho n .º Pessoal 064 .

 AviSo DE SuSPENSÃo DE EDiTAL
 Pregão Eletrônico n .º GPr-0031/22 . objeto:contratação do serviço de 
elaboração de estudos ambientais para as Linha Laterais do Sistema 
de Distribuição de Gás Natural Centro oeste (Betim, Divinópolis, 
itaúna, igarapé – São Joaquim de Bicas) a serem apresentados ao 
órgão ambiental competente visando as suas regularizações ambientais . 
Comunica-se a suspensão do edital acima referenciado por tempo 
indeterminado .

Daniela Alves Marcondes Pedrosa
Gerente de Contratos e Licitações 

8 cm -28 1695342 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

 ExTrATo Do CoNTrATo Nº48108676
Partícipes: Estado de Minas Gerais, por intermédioda Secretaria 
de Estado e Desenvolvimento Sociale Nádia Maria Nazar van 
Doornik,Fabricius Ferdinandus Nazar van Doornik,Bernardus 
Ferdinandus Nazar van Doornik, representados no ato porrobertus 
Ferdinandus Maria van Doornik . objeto: contratação de serviço 
de locação de imóvelcom finalidade comercial, situado na Avenida 
olegário Maciel, nº 923, Centro, Paracatu/MG,para acomodar a sede da 
Diretoria regional da SEDESE no município . Assinatura: 28/09/2022 . 
Signatários: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, por contratante; robertus 
Ferdinandus Maria van Doornik, por contratado .

3 cm -28 1695323 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
ExTrATo Do TErMo DE CoNFiSSÃo E DE 
PArCELAMENTo DE DÉBiTo Nº 001/2022, 

celebrado entre a MGi – Minas Gerais Participações S .A . e o Sindicato 
dos Produtores rurais da Comarca de Carangola . objeto: parcelamento 
de débito, decorrente de dano ao erário apurado na análise da Prestação 
de Contas do Convênio nº 035/2013 – celebrado entre as partes, 
com a interveniência do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 
SEAPA . Foro: Belo Horizonte . Assinatura: 26/09/2022 . Processo SEi 
nº 5190 .01 .0000345/2022-54 . 

2 cm -28 1694910 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

TErMo DE HoMoLoGAÇÃo E ADJuDiCAÇÃo
Considerando a prerrogativa prevista no art . 43, vi, da Lei Federal nº 
8 .666/93, bem como ointeiro teor do processo de instrução licitatória, 
constante do SEi 1300 .01 .0005199/2021-11, cujo objeto é aConcessão 
para prestação dos serviços públicos deexploração da infraestrutura, 
operação, manutenção, monitoração, conservação, ampliação da 
capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema rodoviário 
do Lote Sul de Minas Gerais, HoMoLoGo, em todos os seus termos, 
para que surta efeitos jurídicos e legais,o resultado do processo 
licitatório da Concorrência internacionalnº 003/2021- Lote Sul de 
Minase, em consequência, ADJuDiCo seu objeto àlicitante vencedora 
do certameCoNSÓrCio iNFrAESTruTurA MG, composto pelas 
empresas Equipav rodovias Participações e Administração S .A . e 
SF 502 Participações Societárias S .A, com valor deContraprestação 
Pecuniáriade r$ 377 .000 .000,00 (trezentos e setenta e sete milhões 
de reais) e valor de Tarifa der$ 8,32294 (oito reais e trinta e dois mil 
duzentos e noventa e quatro centésimos de milésimos) . 

Belo Horizonte, 28/09/2022, Fernando Scharlack Marcato, 
Secretário de Estado de infraestrutura e Mobilidade

4 cm -28 1695315 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
AviSo DE LiCiTAÇÃo

Edital nº: 116/2022 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0179439/2022-36 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00h (nove horas) 
do dia 27/10/2022, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 1 .120, 
sala 1009, nesta capital, procedimento licitatório na modalidade 
rDC – rEGiME DiFErENCiADo DE CoNTrATAÇÕES, tendo 
como objeto a ExECuÇÃo DoS SErviÇoS DE CoNCLuSÃo 
DA oBrA Do HoSPiTAL rEGioNAL DE DiviNÓPoLiS, CoM 
A ELABorAÇÃo DE ProJEToS BáSiCoS E ExECuTivoS, E 
DEMAiS SErviÇoS CoNExoS NECESSárioS À CoNCLuSÃo 
E oPErAÇÃo Do HoSPiTAL, uNiDADE iNTEGrANTE DA 
SECrETAriA DE ESTADo DA SAÚDE (SES), LoCALiZADA No 
MuNiCÍPio DE DiviNÓPoLiS, ESTADo DE MiNAS GErAiS, 
de acordo com edital e composições de custos unitários constantes 
do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço acima 
citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 30/09/2022 . A 
entrega dos envelopes previstos no subitem 1 .1 do Edital, deverão 
ocorrer até o horário previsto para o início da sessão à CPL – Comissão 
Permanente de Licitação . A visita técnica ocorrerá nos dias 17/10/2022 
de 09:00hs às 17:00hs e 18/10/2022 de 09:00hs às 17:00hs, mediante 
agendamento de acordo com o subitem 8 .1 .21 .1 do edital . informações 
complementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo 
site acima mencionado .

 ABErTurA DE viSTA DE rECurSo
Edital nº: 058/2022 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0077320/2022-24 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 
DER/MG, torna público que fica aberta vista no Núcleo de Licitações 
ao recurso interposto por ECoNÔMiCA Engenharia e obras Ltda ., 
na fase de Julgamento de Proposta de Preços, pelo prazo legal de 05 
(cinco) dias úteis, às empresas participantes da licitação, objeto do 
Edital em epígrafe .

 ExTrAToS DE CoNTrAToS
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: CoNSTruTorA TErrAYAMA 
LTDA . instrumento: Termo de Aditamento DM - 09 ao Contrato PrC-
22 .017/17 objetos: i – renova-se o contrato por mais 01 ano, contado 
a partir de 01/10/2022 . ii - A planilha “Quadro de Quantidades e 
Preços unitários” a que se refere o item 3 .1 da Cláusula iii do contrato 
aditado fica substituída pelo documento 52285785 do Processo 
SEi n .º 2300 .01 .0119342/2020-45 . iii - o valor do contrato após o 
enquadramento passa a ser de r$ 3 .835 .433,40, com preços iniciais 
de out/16 . iv – Dotação orçamentária: 2301 26 782 81 4183 4 4 90 51 
32 .1 e 2301 26 782 81 4374 4 4 90 51 83 .2 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais – DEr-MG . Contratada: FAGuNDES 
TECNoLoGiA E ArQuiTETurA LTDA . objeto: Elaboração 
de Projetos Executivos para reforma da Escola de Saúde Pública - 
unidades i E ii, no Município de Belo Horizonte/MG . instrumento: 
ordem de reinício em 19/09/2022 dos serviços referentes ao contrato 
CT 010/2016 . Processo nº 2300 .01 .0158101/2021-82 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Conservasolo Engenharia 
de Projetos e Consultoria Técnica Ltda . ordem de paralisação em 
28/09/2022 ao contrato DM-018/2021: fica essa contratada, solicitada 
a paralisar a Estabilização de Aterro de Encabeçamento de Ponte na 
rodovia MG-060, km 60,6, trecho Entrº MG-050 (vianópolis) - Entrº 
MG-432 p/ Caracóis . A execução dos serviços descritos está restrita ao 
âmbito de circunscrição da 01ª urG do DEr/MG – Belo Horizonte, 
inserida no Programa Estradas de Minas infraestrutura Logística, 
na Ação recuperação e Manutenção da Malha viária . Processo nº: 
2300 .01 .0103007/2021-28 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: CoNSTruTorA iTAMArACá 
LTDA . ordem de início em 03/10/2022 ao contrato DM-031/2022: 
fica essa contratada, solicitada a iniciar a execução dos serviços de 
Estabilização de Talude de Aterro na rodovia MG-447, KM 100 trecho 
Cataguases - Entrº MG-120 . A execução dos serviços descritos está 
restrita ao âmbito de circunscrição da 05ª urG do DEr/MG – ubá, 
inserida no Programa de Governo infraestrutura rodoviária, na Ação 
recuperação e Manutenção da Malha viária e no PPAG . Processo nº: 
2300 .01 .0283350/2021-70 .

16 cm -28 1695421 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA

ExTrATo DE TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo Nº 9279502 .21
 PArTES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA NuTriNDuS CoMÉrCio 
E SErviÇoS EirELi - EPP .ESPECiE: Quarto Termo Aditivo 
ao contrato nº9279502  .21,de prestação de serviçosde preparação, 
produção e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na 
forma transportada, às unidades prisionais dolote 251:Presídio De 
São Lourenço i -PrES-SLo-i,Presídio De Caxambu i -PrES-CAx-i, 
Presídio De Baependi i -PrES-BAE-i, em lote único, assegurando uma 
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas . 
oBJETo: A ALTErAÇÃo da CLáuSuLA SEGuNDA – Do vALor, 
do SEGuNDo TErMo ADiTivo, tendo em vista a mudança de 
regime tributário da Empresa Contratada com efeitos a contar da data 
de 01/12/2021 .vALor: o valor global deste termo aditivo ao contrato 

será para os 24 meses de vigência de r$ 4 .794 .231,04 (Quatro Milhões 
Setecentos e Noventa e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Hum reais e 
Quatro Centavos) . DoTAÇÃo orÇAMENTáriA: nº1451 .06 .421 .1
45 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1e1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039
 .03 .0 .27 .1 . SiGNATárioS:rodrigo Machado de Andrade e Antonio 
Enivaldo Espinosa de Souza . Assinatura em: 27/09/2022 .

4 cm -28 1694983 - 1

HoMoLoGAÇÃo
Modalidade: Preparação, produção e fornecimento contínuo de 
refeições e lanches prontos, na forma transportada, ao Presídio de 
São João da Ponte i - Pres-SJP-i, em lote único, assegurando uma 
alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas, 
apresos e servidores públicos a serviço naunidade prisional em epígrafe . 
Homologo o processo licitatório, pregão 172/2022, o qual declarou 
vencedora a empresa CLAuDEMAr ALvES rESENDE - ME, CNPJ 
25 .371 .336/0001-91, com o valor de r$ 969 .150,72 . Secretaria de 
Estado de Justiça e Segurança Pública – rodovia Papa João Paulo ii, n° 
4143 - Edifício Minas, 5º andar – Serra verde – Cidade Administrativa . 
Belo Horizonte, 28 de setembro de 2022 .

3 cm -28 1695316 - 1

 ExTrATo DE TErMo DE DESCENTrALiZAÇÃo 
DE CrÉDiToS orÇAMENTárioS Nº 09/2022

PArTES: SECrETAriA DE ESTADo DE JuSTiÇA E SEGurANÇA 
PÚBLiCA – Órgão Titular do Crédito – oTC e a PoLiCiA CiviL Do 
ESTADo DE MiNAS GErAiS – Órgão Gerenciador do Crédito – 
oGC: oBJETo: Constitui objeto deste instrumento a descentralização 
de créditos orçamentários e financeiros pela SEJUSPpara acobertar 
despesas com a modernização e fortalecimento de instrumentos 
de investigação criminal, por meio da aquisição de equipamentos 
e soluções tecnológicas, conforme metas estabelecidas no Plano 
de Trabalho e aprovado no Plano de Aplicação apresentado pelo 
estado de Minas Gerais, de forma integrada, ao Ministério da Justiça 
e Segurança Pública (MJSP), materializada pelatransferência de 
recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) ao 
Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp-MG) . . DoTAÇÃo 
orÇAMENTáriA: 4691 .06 .123 .139 .2094 .0001 . viGÊNCiA: Este 
Termo de Descentralização de Créditos orçamentários terá vigência 
até 31de dezembro de 2022, a contar da data de sua publicação . 
SiGNATárioS: rogério Greco e Joaquim Francisco Neto e Silva . 
DATA ASSiNATurA: 27/09/2022 .

5 cm -28 1695152 - 1

 ExTrATo Do 2º TErMo DE APoSTiLAMENTo 
A o TErMo DE CoLABorAÇÃo Nº 113/2022

 PArTES: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e 
Associação de Proteçãoe Assistência aos Condenados- APAC de São 
João Del rei - Masculina . oBJETo: Constitui objeto deste Termo de 
Apostilamento o remanejamento de valores de rubricas pactuados no 1º 
Termo Aditivo aoTermo de Colaboração nº 113/2022, conforme Art . 67, 
§ 7º, do Decreto 47 .132/2017, a partir de agosto de 2022 . Assinatura: 
27/09/2022 . SiGNATário: rodrigo Machado de Andrade - Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública .

3 cm -28 1694888 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 256/2022 .objeto:Prestação de 
serviço de empresa especializada em transporte intramunicipal, 
incluindo veículos e motoristas, destinados aos agentes públicos 
do Presídio de Andradas I, conforme especificações, exigências e 
quantidades estabelecidas no Anexa i - Termo de referência . Abertura 
dia 14/10/2022, às 10:00 horas, no sítio eletrônico www .compras .
mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no referido site . o cadastramento 
de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital 
no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, 
automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do 
pregão . Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, rodovia 
Papa João Paulo ii, n° 4143 - Edifício Minas, 5º andar Serra verde 
Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 28 de setembro de 2022 .

3 cm -28 1694940 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo N°9346042/2022
PArTES: EMG/SEJuSP e a EMPrESA ToP QuALiTY 
ALiMENTAÇÃo LTDA . ESPÉCiE: Contrato de prestação de serviço . 
oBJETo: Serviços de preparação, produção e fornecimento contínuo de 
refeições e lanches prontos, na forma transportada, ao Presídio de Pouso 
Alegre i - Pres-PoA-i, processo de compra nº 1451044 00162/2022, 
processo SEi! 1450 .01 .0072470/2022-56 . viGÊNCiA: 12 (doze) 
meses, a partir de 03/10/2022 . vALor: r$ 5 .767 .861,00 . DoTAÇÃo 
orÇAMENTáriA: nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039-03 .0 .27 .1, 
1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039-03 .0 .10 .1 . SiGNATárioS: 
rodrigo Machado de Andrade e Leandro Flávio de Mello vestino . 
Assinatura em: 28/09/2022 .

3 cm -28 1694917 - 1

ExTrATo Do CoNvÊNio DE CooPErAÇÃo 
TÉCNiCA Nº 02/2022

 PArTES: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - 
CEDENTE, e Tribunal regional Federal da 6ª região - CESSioNário . 
oBJETo: o presente Convênio tem como objeto a cessão do Servidor 
MArLoN LoPES DA SiLvA, MASP . 1 .372 .177-4, pertencente ao 
Quadro Efetivo de Pessoal da Cedente, ocupante do cargo de Agente 
de Segurança Penitenciário, para exercer Função Comissionada, na 
Subseção Judiciária de Montes Claros/MG, com ônus Cessionário, 
mediante reembolso à Cedente . viGÊNCiA: 60 meses, a partir da data 
de assinatura . DATA DA ASSiNATurA: 28/09/2022 . SiGNATárioS: 
rogério Greco, Mônica Jacqueline Sifuentes e Marlon Lopes da Silva .

3 cm -28 1695072 - 1

 ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo Do TErMo ADiTivo
 PArTES: PArTES: EMG/SEJuSP e GiMBrA LAvANDEriA 
iNDuSTriAL LTDA . ESPÉCiE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso 
nº: 3706 e relação de Trabalho 4502 . oBJETo: A prorrogação 
da vigência do Termo de Compromisso nº: 3706, destinado à 
profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização de presos 
do Sistema Prisional de Minas Gerais, com o aproveitamento da mão-
de-obra dos presos que cumprem pena no PrESÍDio DE CoroNEL 
FABriCiANo, subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, para a prestação de 
serviços de LAvANDEriA . viGÊNCiA: 12 (doze) meses, a partir da 
data de assinatura . SEM rEPASSE DE rECurSoS Por PArTE Do 
ESTADo . SiGNATárioS: ALiCE LoYoLA NErY, Superintendente 
de Humanização do Atendimento e MArCELo MArCELuS DE 
SouZA PiNTo, representante legal de GiMBrA LAvANDEriA 
iNDuSTriAL LTDA .

 ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo Do TErMo ADiTivo
 PArTES: EMG/SEJuSP e MArELLi CoFAP Do BrASiL LTDA . 
ESPÉCiE: 1º Aditivo ao Termo de Compromisso nº: 2733 . oBJETo: A 
prorrogação da vigência do Termo de Compromisso nº: 2733 destinado à 
profissionalização, capacitação, qualificação e ressocialização de presos 
do Sistema Prisional de Minas Gerais, com o aproveitamento da mão-
de-obra dos presos que cumprem pena no PrESÍDio DE LAvrAS, 
subordinado à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do 
Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de FABriCAÇÃo 
DE PEÇAS PArA vEÍCuLoS AuToMoTorES . viGÊNCiA: 
12 (doze) meses, a partir da data de assinatura . SEM rEPASSE DE 
rECurSoS Por PArTE Do ESTADo . SiGNATárioS: ALiCE 
LoYoLA NErY, Superintendente de Humanização do Atendimento 
e CAroLiNE GoNÇALvES JuSTTi vALoiS e NorBErTo 
BLuMENFELD KLEiN, representantes legais de MArELLi CoFAP 
Do BrASiL LTDA .

 
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 3202209290014110166.


