
Minas Gerais  diáriO dO executivO terça-feira, 05 de OutubrO de 2021 – 43 
rEMAQ CoMErCIo E rEPrESENtACoES LtDA 17061748000105 988/2021 Multa r$ 1 .560,00
CACHACA vItALINA LtDA 97549977000102 583/2021 Advertência
trANSPortES BFD LtDA ME 15033592000115 3563/2019 Multa r$ 1 .152,00
WLI trANSPortES E SErvIÇoS 18759167000104 3575/2019 Multa r$ 1 .152,00
PoSto & HotEL GIrA-SoL LtDA 03367223000180 6671/2018 Multa r$ 9 .450,00
NAturA vIvo CoMErCIo DE ProDutoS ALIMENtICIoS LtDA 02142184000150 283/2019 Multa r$ 1 .815,00
LIS Auto PoSto LtDA 05385733000105 2413/2020 Multa r$ 10 .800,00
PoSto JWMM LtDA 01311192000110 1202/2020 Multa r$ 8 .100,00
2G INForMAtICA EIrELI 07851585000100 1161/2021 Multa r$ 780,00
NAYArA MorEIrA DA SILvA - ME 20439349000131 5315/2017 Advertência
GIrLEI ANtoNIo LIMA 02906738603 746/2018 Multa r$ 1 .949,59
FABIANo SILvA DE QuEIroZ 18334090862 1263/2021 Multa r$ 10 .247,04

60 cm -04 1539528 - 1

Edital disponível em 15/10/2021 . Mais informações: www .copasa .
com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) . Motivo: “Adequação 
do Procedimento Licitatório” .

rESuLtADoS DE LICItAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL - Nº 05 .2021/0322 – PEM

Objeto: Lâmpadas, painéis e refletores de led.
Proposta vencedora: Comercial Elétrica Contagem Ltda para o Lote 01 
– Cota Principal, no valor de r$999 .989,60 e para Lote 02 – Cota reser-
vada, no valor de r$52 .409,40, perfazendo o total de r$1 .052 .399,00 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL - Nº 05 .2021/0499 – PEM
objeto: Switches San .
Proposta vencedora: It oNE tecnologia da Informação S .A . no valor 
de r$561 .500,00 .

ExtrAto
termo de Compromisso de Compensação Florestal (tCCF) IEF/
GCArF - CoMP MAtA AtLÂNtICA nº . 007/2021, que entre si cele-
bram o Instituto Estadual de Florestas IEF e a empreendedora/com-
promissária CoMPANHIA DE SANEAMENto DE MINAS GErAIS 
– CoPASA MG, CNPJ nº 17 .281 .106/0001-03, como forma de com-
pensação pela intervenção em APP e pela supressão de fragmentos 
de Mata Atlântica em estágios médio e avançado de regeneração para 
implantação do empreendimento Sistema São Francisco, nos muni-
cípios de Ibiaí e Coração de Jesus (Processo Administrativo SEI n .º 
2100 .01 .0053677/2020-13) nos termos do Parecer Único urFBio-
Norte/IEF aprovado na 58ª reunião ordinária da Câmara temática de 
Proteção à Biodiversidade e de áreas Protegidas - CPB, realizada em 
28/04/2021, com publicação na Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais, página 17 do Diário do Executivo, em 29/04/2021 .
Data de assinatura: 27 de setembro de 2021 .
(a) Margarete Suely Caires Azevedo - Supervisora regional do IEF/
urFBio Norte
(b) Carlos Eduardo tavares de Castro - Diretor-Presidente da Compa-
nhia de Saneamento de Minas Gerais
(c) ricardo Augusto Simões Campos - Diretor de Desenvolvimento 
tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos da Companhia de 
Saneamento de Minas Gerais .

A DIrEtorIA
44 cm -04 1539750 - 1

comPANHiA DE GáS DE miNAS 
GErAiS - GASmiG

ADENDo 01 – PrEGÃo ELEtrÔNICo – GPr-0027/21
oBJEto: Contratação dos serviços de solução de software baseada 
em arquitetura WEB na forma de computação em nuvem, no modelo 
SaaS, para automação das demonstrações financeiras, composta de for-
necimento de licenças e prestação de serviços de instalação, configura-
ção para recebimento de arquivos com dados contábeis e financeiros, 
treinamento de operação e administração da solução, consultoria por 
horas técnicas para assessoramento e customização na solução adqui-
rida, bem como a contratação do serviço de manutenção e atualização 
da solução, buscando integração com o sistemas ErP SAP, mediante 
importação dos dados contidos na solução supracitada para a geração 
de gráficos e relatórios, conforme informações constantes no Termo de 
Referência - Anexo 01.Informamos a V.Sas. a alteração da data de aber-
tura do pregão eletrônico GPr-0027/21, conforme a seguir:
A LICItANtE deverá observar as datas e os horários limites previs-
tos para o recebimento das propostas, atentando também para as datas 
e horários estabelecidos para abertura e início da disputa . rECEBI-
MENto DAS ProPoStAS: A partir de 08h00 min do dia 09/09/2021 
até 09h00min do dia 13/10/2021 . DAtA DA ABErturA DA SES-
SÃo PÚBLICA: A partir de 09h30min do dia 13/10/2021 . DAtA 
Do INÍCIo DA EtAPA DE LANCES: A partir de 14h30min do dia 
13/10/2021. LOCAL: www.bbmnetlicitacoes.com.br “acesso identifi-
cado (login) ” . Permanecem inalteradas as demais condições do Edital .

AvISo DE EDItAL
Pregão Eletrônico n . º rEP GPr-0031/21 . objeto: Aquisições de tubos 
de cobre classe A, em lote único, para ampla concorrência, em con-
formidade com as especificações técnicas constantes no Termo de 
Referência – Anexo 1. Envio das propostas: Através do sítio da Bolsa 
Brasileira de Mercadorias www .bbmnetlicitacoes .com .br, no perí-
odo compreendido entre: 08h00 min do dia 05/10/2021 e 09h00 min 
do dia 15/10/2021 . Data e horário da abertura da sessão pública: dia 
15/10/2021 às 09h30min .
Etapa de lances a partir das 14h30min do dia 15/10/2021 . o Edital está 
disponível no sítio www .bbmnetlicitacoes .com .br . o pregão será reali-
zado pela Pregoeira Bruna de Aguiar- n . º Pessoal 165 .

Daniela Alves Marcondes Pedrosa
Gerente de Contratos e Licitações

9 cm -04 1539504 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

ExtrAto
EDItAL SEDESE 09/2021 

Chamamento Público para Seleção de Projetos a Serem Financiados 
pelo Fundo Estadual do Idoso do Estado de Minas Gerais No Biênio 
2022/2023Mediante Autorização para Captação de recursos
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, con-
juntamente com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais 
– CEI/MG, no uso de suas atribuições legais e nos termos legais confe-
ridas pela Lei nº 13 .176/1999, pela Lei nº 21 .144/2014, pelo Decreto nº 
46 .546/2014, torna público o processo de Seleção de Projetos a serem 
executados com recursos do Fundo Estadual do Idoso - FEI, mediante 
autorização para captação de recursos, aprovado em deliberação da Ple-
nária realizada no dia 06 de agosto de 2021, nos termos deste Edital de 
Chamamento Público e da legislação específica, qual seja, Lei Federal 
nº 10 .741/2003; Lei Estadual 12 .666/1997; Lei Federal nº 12 .213/2010; 
Decreto Federal nº 9 .569/2018; Decreto Estadual nº 36 .400/1994; Lei 
Federal nº 13 .019/2014; Decreto Estadual nº 47 .132/2017; Decreto nº 
48 .177/2021 e resolução SEGov/AGE nº 07/2017 .
o presente Edital encontra-se à disposição dos interessados nos sítios 
do CEI/MG (http://www .social .mg .gov .br/cei) da SEDESE(www .
social .mg .gov .br), e para informações pelo endereço eletrônico: edital .
fei@social.mg.gov.br.

Felipe Willer de Araujo Abreu Junior
Presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa

Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

6 cm -04 1539867 - 1

ExtrAto Do 4º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 1481000970/2017 .

Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Associação de Acolhimento aos Dependentes Químicos e Familiares - 
ADQF, do município de Governador valadares . objeto: Prorrogação do 
período de vigência por mais 60 (sessenta) dias e Ampliação de Metas 
alteração dos itens vI – Plano de Aplicação de recursos, conforme 
novo Plano de Trabalho. Assinatura: 01/10/2021. Vigência: 60 dias. 
Processo Sei nº 1690 .01 .0003920/2017-31 .

ExtrAto Do 2º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 3152803301866/2019

Partícipes: Estado de Minas Gerais/Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social e  unidade de Acolhimento - Lar São vicente de 
Paulo, do município de Prata/MG . objeto:  prorrogação do período 
de vigência e ampliação das metas pactuadas no Termo de Colabo-
ração. Assinatura: 30/09/2021. Vigência:  28/02/2022. Processo Sei 
nº .1480 .01 .0012269/2020-68 .

ExtrAto Do 2º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 3106203304131/2019

Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - BH - Casa Lar Santa 
tereza, do município de Belo Horizonte, MG . objeto:  prorrogação do 
período de vigência e reprogramação das metas pactuadas no Termo de 
Colaboração. Assinatura: 01/10/2021. Vigência: até 31/07/2022. Pro-
cesso Sei nº 1480 .01 .0012058/2020-42 .

ExtrAto Do 2º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 3106203304055/2019

Partícipes: EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - BH, unidade Barreiro, 
do município de Belo Horizonte, MG . objeto:  prorrogação do período 
de vigência e reprogramação das metas pactuadas no Termo de Colabo-
ração. Assinatura: 01/10/2021. Vigência: até 31/12/2022. Processo Sei 
nº 1480 .01 .0012134/2020-27 .

8 cm -04 1539465 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
Contrato Nº 9292947/2021 celebrado entre o Estado de Minas Gerais 
por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
a empresa Fego Engenharia e Consultoria LtDA . objeto: a contrata-
ção de empresa especializada em prestação de serviços técnicos, sob 
demanda, constando de elaboração de projetos executivos de rede de 
comunicação (cabeamento estruturado e de energia elétrica), com for-
necimento de materiais, mediante contrato ou documento equivalente, 
conforme especificações e condições previstas no edital do Pregão n° 
333/2020e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e 
Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais . Assi-
natura: 04/10/2021 . Signatários: Elizabeth Jucá e Mello Jacometti, por 
contratante; Sr .Gustavo Fernandes Gonçalves, por contratada .

3 cm -04 1539490 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
rESuMo Do CoNvÊNIo DE MÚtuA 

CooPErAÇÃo Nº 1910003016
ProCESSo SEI Nº 1190 .01 .0013585/2019-93

Partes: EMG/SEF e MuNICÍPIo DE SÃo GotArDo . objeto: 
Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre o 
EStADo e o MuNICÍPIo, visando à integração de esforços e ativida-
des entre os governos estadual e municipal, a fim de se obterem maiores 
e melhores resultados com menores custos para ambos os Convenen-
tes. Vigência: 60 (sessenta) meses,com início em 08/11/2021 e término 
em 07/11/2026, podendo ser renovado ao final deste período. Ressalva-
das as despesas de remuneração de pessoal, nenhum encargo financeiro 
decorrerá deste Convênio para o ESTADO.

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário de 
Estado Adjunto de Fazenda de Minas Gerais – 04/10/2021 .

AF / 2° NÍvEL / vArGINHA – SrF II – vArGINHA
rESuMo tErMo DE rESCISÃo AMIGávEL 

Do CoNtrAto N .º 1900010688 
Partes: EMG/SEF e Sindicato dos Produtores rurais de Alfenas – CNPJ 
16 .650 .335/0001-95 . objeto: rescisão amigável a partir da data da 
assinatura, 31/05/2020 . 

Ana Maria Ponciano rodrigues rezende – 
Chefe da AF/2º Nível/varginha .

AF / 2° NÍvEL / vArGINHA – SrF II – vArGINHA
rESuMo tErMo DE rESCISÃo AMIGávEL 

Do CoNtrAto N .º 1900010585
Partes: EMG/SEF e 510 .726 .706-82 – Carmem Lúcia Junqueira 
Hyppólito; 799 .766 .976-0 – Maria das vitórias Junqueira Hyppólito; 
799 .766 .896-91 – Hugo Junqueira Hyppólito . objeto: rescisão amigá-
vel a partir da data da assinatura, 17/04/2020 . 

Ana Maria Ponciano rodrigues rezende – 
Chefe da AF/2° Nível/varginha .

ExtrAto Do PrIMEIro tErMo ADItIvo
Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvol-
vimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa GMC Pro-
DutoS ELEtroNICoS EIrELI, oBJEto: alterar a Cláusula Pri-
meira e a Cláusula Sexta do Protocolo de Intenções Simplificado nº 
226/2021, que tem por objetivo viabilizar a expansão, pela GMC, de 
estabelecimento industrial em Minas Gerais, destinado à industriali-
zação e comercialização dos produtos relacionados no Protocolo de 
Intenções, dentre outros relacionados no regime Especial . Assinatura: 
04 .10 .2021 . Signatários: Gustavo de oliveira Barbosa (SEF), Fernando 
Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga Santos (INDI), túlio 
Gabriel Gonçalves (GMC) .

ExtrAto Do ProtoCoLo DE INtENÇÕES 
SIMPLIFICADo Nº 237

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa vIvA INDÚS-
trIA E CoMÉrCIo DE vIDroS LtDA ., oBJEto: viabilizar a 
implantação, pela vIvA vIDroS, de estabelecimento industrial locali-
zado em Minas Gerais, destinado à industrialização e comercialização 
das mercadorias relacionadas no protocolo de intenções . Assinatura: 
04 .10 .2021 . Signatários: Gustavo de oliveira Barbosa (SEF), Fernando 
Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga Santos (INDI) vinícius 
Castello Nunez (vIvA vIDroS) .

ExtrAto Do ProtoCoLo DE INtENÇÕES 
SIMPLIFICADo Nº 238

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa CoMPANHIA 
NACIoNAL DE áLCooL, oBJEto: viabilizar a implantação, pela 
CNA, de estabelecimento industrial em Minas Gerais, destinado à 
industrialização e comercialização das mercadorias relacionadas no 
protocolo de intenções . Assinatura: 04 .10 .2021 . Signatários: Gustavo 
de oliveira Barbosa (SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João 
Paulo Braga Santos (INDI) Claudio Fazzinga oporto e Daniel viterbo 
(CNA) .

ExtrAto Do ProtoCoLo DE INtENÇÕES 
SIMPLIFICADo Nº 239

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa CoNDuttI 
INDÚStrIA DE FIoS E CABoS ESPECIAIS LtDA ., oBJEto: 
viabilizar a implantação, pela CoNDuttI, de unidade fabril, em 
Minas Gerais, no município de uberlândia, destinada à industrializa-
ção e comercialização dos produtos relacionados no protocolo de inten-
ções . Assinatura: 04 .10 .2021 . Signatários: Gustavo de oliveira Bar-
bosa (SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga 
Santos (INDI) Márcio roberto rocha tiene e Mercia Catia tiene 
(CoNDuttI) .

ExtrAto Do ProtoCoLo DE INtENÇÕES 
SIMPLIFICADo Nº 240

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa PoLIvINYL 
Do BrASIL INDuStrIA E CoMErCIo DE PLAStICoS LtDA ., 
oBJEto: viabilizar a implantação, pela PoLIvINYL, de estabeleci-
mento industrial em Minas Gerais, destinado à produção e comerciali-
zação dos produtos relacionados no protocolo de intenções . Assinatura: 
04 .10 .2021 . Signatários: Gustavo de oliveira Barbosa (SEF), Fernando 
Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga Santos (INDI) Felipe 
Letizio Carvalho (PoLIvINYL) .

ExtrAto Do ProtoCoLo DE INtENÇÕES 
SIMPLIFICADo Nº 241

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa ProtEJ EQuI-
PAMENtoS DE SEGurANCA LtDA ., oBJEto: viabilizar a manu-
tenção, pela ProtEJ, de seu empreendimento industrial em Minas 
Gerais, no município de taiobeiras, destinado à industrialização e 
comercialização das mercadorias relacionadas no protocolo de inten-
ções . Assinatura: 04 .10 .2021 . Signatários: Gustavo de oliveira Barbosa 
(SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga Santos 
(INDI) Eder Costa Marques (ProtEJ) .

HoMoLoGAÇÃo 
A ordenadora de Despesas do IPEM-MG torna público que homologou 
o Pregão Eletrônico - Processo de Compras nº 2331032 00042/2021 – 
Aquisição de Medida Materializada de Volume, conforme especifica-
ções constantes no termo de referência. Lote único: WATT Tecnologia 
Ltda . r$114 .990,00 . Contagem, 04/10/2021 .

2 cm -04 1539651 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

AvISo DE rEPuBLICAÇÃo DE EDItAL DE LICItAÇÃo
Licitação Pregão Eletrônico 67/2021 . Critério de Julgamento: Menor 
Preço . Processo Interno n°182/2021 . Base Legal: Lei n° 13 .303/2016 . 
objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de 
produtos químicos para manutenção e limpeza da piscina do Parque 
das águas de Caxambu . tem sua data da sessão pública alterada para: 
19/10/2021, às 09:00 horas, no site www .compras .mg .gov .br . Motivo: 
republicação do edital . 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 .

3 cm -04 1539830 - 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-H15953 . objeto: Serviços de limpeza de faixa 
nas Lt’s da transmissão triângulo e serviços de poda de árvores e lim-
peza de faixa em Linhas e redes de Distribuição .

ADItIvoS
5002000384 - 510 e 5002000385 - 530 . Partes: Cemig Geração e trans-
missão S .A . e Cemig Distribuição S .A x LM transportes e Serviços e 
Comércio Ltda . objeto: Inclusão Anexo Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais e prorrogação excepcional do prazo de vigência contratual por 
até 12 meses . Prazo atual: 72 meses . valor atual: r$219 .735 .833,70 . 
Ass: 20/09/2021 .

3 cm -04 1539656 - 1

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

AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 530-G15972 . objeto: Poltrona aço, Longarina aço, 
Guiche atendimento
Pregão Eletrônico 530-H15918 . objeto: Serviços em linhas e redes 
desenergizadas para a região Metropolitana .
Pregão Eletrônico-H15934 . objeto: Serviços construção, recapacita-
ção, reforma, manutenção, montagem, desmontagem e obras civis de 
contenção de erosão em Linhas de Distribuição de 69 kv a 161 kv e 
demais atividades correlacionadas nas regiões Mantiqueira e Sul, con-
forme requisitos da Contratação EA/EA-00934/2021 .
Edital e demais informações: http://compras .cemig .com .br

CoNtrAtoS
Pregão Eletrônico 530-H15801 . CoNtrAto 4680006288 . Contra-
tada: Cemig Distribuição S .A . x . Altek telecomunicações Serviços e 
Comércio Eireli . objeto: Serviços de sistema de telemedição e telesu-
pervisão para medidores eletrônicos de faturamento – Lote 01 . valor: 
r$ 18 .569088,00 . Prazo 36 meses a partir de 01/10/21 . Ass . e Homo-
log .: 27/09/21 .
Pregão Eletrônico 530-H15801 . CoNtrAto 4680006289 . Contra-
tada: Cemig Distribuição S .A . x . vima telecom Ltda . – ME . objeto: 
Serviços de sistema de telemedição e telesupervisão para medidores 
eletrônicos de faturamento – Lote 02 . valor: r$12 .379 .292,00 . Prazo 
36 meses a partir de 01/10/21 . Ass . e Homolog .: 27/09/21 .

ADItIvoS
4630002390-530 . Contratada: LuPA tECNoLoGIA E SIStEMAS 
LtDA . objeto: reajuste 2020 e renúncia ao reajuste de 2021 . valor 
Atual: r$46 .395 .818,85 . Ass:30/08/2021 .
5002000955-530 . Contratada: CHuBB SEGuroS BrASIL S .A . 
objeto: Atualização da importância segurada e prorrogação por mais 
36 meses . Prazo Atual: 60 meses . valor Atual: e r$14 .296,59 . Ass: 
30/09/2021 .

7 cm -04 1539668 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENto DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG

Ato Do DIrEtor
ASSuNto: Processo Administrativo Punitivo . Aplicação da Penali-
dade de Suspensão temporária de Participação em Licitação e Impedi-
mento de contratar com a CoPASA MG e sua subsidiária .
o Diretor Financeiro e de relações com Investidores da Companhia 
de Saneamento de Minas Gerais - CoPASA MG, no uso das atribui-
ções estatutárias, e,
CoNSIDErANDo:
a) a prática, pela empresa IPIrANGA MuLtISErvIÇoS EIrELI, de 
ato tendente a frustrar o Pregão Eletrônico SPAL n .º 05 .2020/0216 - 
PES, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços 
de limpeza, asseio, higienização, conservação, jardinagem e proteção 
de bens patrimoniais de forma contínua, incluindo mão de obra, mate-
riais e equipamentos necessários, no âmbito da unidade de Negócio 
Centro – uNCE, conforme as condições constantes do termo de refe-
rência e Anexos;
b) as disposições contidas no Capítulo Décimo Sexto e no item 16 .1 .2 
do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico SPAL n .º 05 .2020/0216 
- PES
c) o disposto nos artigos 259, inciso III e 263, inciso III, alínea “d”, 
todos do regulamento de Contratações da CoPASA MG - rEG-
CSMG-2018_001/4;
d) as conclusões do Parecer técnico de Análise da defesa prévia, n .º 
0216a/2020, datado de 12/08/2021, originário da Comissão Proces-
sante, designada às fls. 007;
rESoLvE:
1 . aplicar à empresa IPIrANGA MuLtISErvIÇoS EIrELI a pena-
lidade de suspensão temporária de participação em licitação e impedi-
mento de contratar com a CoPASA MG e sua subsidiária, pelo período 
de 02 (dois) anos, contados 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 penalida-
des referidas, para, querendo, interpor recurso, nos termos do art . 276 
do regulamento de Contratações da CoPASA MG - rEG-CSMG-
2018_001/4 .

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021 .
Carlos Augusto Botrel Berto

Diretor Financeiro e de relações com Investidores – CoPASA MG

JuLGAMENto DE rECurSo
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0479 – PES

objeto: Serviços Comerciais
o Diretor Presidente conheceu o teor do recurso da empresa ALLSAN 
ENGENHArIA E ADMINIStrAÇÃo LtDA . e decidiu:
1 . negar provimento ao recurso interposto pela empresa ALLSAN 
ENGENHArIA E ADMINIStrAÇAo LtDA ., mantendo a decisão de 
declarar vencedora do certame a empresa ABLE PrEStADorA DE 
SErvIÇoS EIrELI;
2 . adjudicar o objeto desse pregão à empresa ABLE PrEStADorA DE 
SErvIÇoS EIrELI . os Lotes 01 e 03 nos valores de r$ 5 .779 .231,35 
e de r$ 2 .982 .533,45, respectivamente, e à empresa F .IMM BrASIL 
LtDA . o Lote 02 no valor de r$ 5 .750 .149,21;
3 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente deci-
são para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos .

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2021 .
Carlos Eduardo tavares de Castro

Diretor Presidente

JuLGAMENtoS
LICItAÇÃo Nº CPLI .1120210131

objeto: prestação de serviços especializados para elaboração de relató-
rios, estudos e projetos ambientais, previstos no processo de regulari-
zação Ambiental de Empreendimentos da Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais - CoPASA MG e da CoPASA Serviços de Sanea-
mento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais S/A – CoPA-
Nor, no âmbito do Estado de Minas Gerais .
Informamos que a continuidade do processo licitatório acima mencio-
nado, será no dia 07/10/2021 às 14:30 horas no mesmo local previsto 
no item 1 .1 do Edital . Data: 01/10/2021

LICItAÇÃo Nº CPLI .1120210191
objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e ser-
viços de Ampliação do Sistema de Abastecimento de água da cidade 
de Januária / MG .
vencedora: CoNSorCIo AGuA JANuArIA, CoNStItuIDo 
PELAS EMPrESAS SENIC – SErvIÇoS DE ENGENHArIA 
INDuStrIA E CoMErCIo LtDA (LÍDEr), EAS – SErvIÇoS DE 
áGuA E ESGoto EIrELI, E ALuGANE CoNStruÇÕES E SEr-
vIÇoS LtDA-
valor: r$2 .361 .377,60 . Data: 04/10/2021

AvISoS DE LICItAÇÃo
LICItAÇÃo Nº CPLI .1120210194

objeto: prestação de serviços técnicos de pesquisa, detecção e corre-
ção de vazamentos não visíveis, nas zonas de abastecimento da região 
Norte, lote 02, do sistema de abastecimento integrado da região Metro-
politana de Belo Horizonte, incluindo vilas e favelas .
Dia: 28/10/2021 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 05/10/2021 .

LICItAÇÃo Nº CPLI .1120210195
objeto: prestação de serviços técnicos de pesquisa, detecção e correção 
de vazamentos não visíveis, nas zonas de abastecimento da região Sul, 
lote 03, do sistema de abastecimento integrado da região Metropoli-
tana de Belo Horizonte, incluindo vilas e favelas .
Dia: 28/10/2021 às 14:30 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 05/10/2021 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0592 – PEM . (PArA 
ME/EPP CoM oPÇÃo PArA AMPLA PArtICIPAÇÃo)

objeto: tubos em Ferro Fundido .
Dia da Licitação: 21 de outubro de 2021 às 08:45 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 06/10/2021 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0594 – PES .
objeto: serviços para plantio de grama, com fornecimento de materiais 
e insumos .
Dia da Licitação: 21 de outubro de 2021 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 06/10/2021 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo PArA rEGIStro DE 
PrEÇoS SPAL Nº 05 .2021/3128 - PEM .

objeto: Medidor Multiparâmetro .
Dia da Licitação: 21 de outubro de 2021 às 09:15 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 06/10/2021 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0627 - PEM .
objeto: Conjunto motobomba horizontal .
Dia da Licitação: 21 de outubro de 2021 às 09:30 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 06/10/2021 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

AvISoS DE ADIAMENto
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0574 - PEM .

objeto: transformadores trifásicos a Óleo de 69 Kv .
A CoPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima men-
cionado, marcado anteriormente para o dia 04/10/2021 às 09:15 horas, 
fica adiado para o dia 29/10/2021 às 09:30 horas.
Edital disponível em 18/10/2021 . Mais informações: www .copasa .
com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) . Motivo: “Adequação 
do Procedimento Licitatório” .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0409 - PEM .
objeto: Painel video Wall .
A CoPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima men-
cionado, marcado anteriormente para o dia 05/10/2021 às 09:15 horas, 
fica adiado para o dia 29/10/2021 às 09:15 horas.
Edital disponível em 18/10/2021 . Mais informações: www .copasa .
com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) . Motivo: “Adequação 
do Procedimento Licitatório” .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2021/0571 - 
PEM . (CotA rESErvADA PArA ME/EPP)

objeto: Equipamentos de proteção individual .
A CoPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto acima men-
cionado, marcado anteriormente para o dia 04/10/2021 às 08:45 horas, 
fica adiado para o dia 28/10/2021 às 09:30 horas.

 
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 3202110050044320143.


