
Minas Gerais  diário do executivo quarta-feira, 15 de Junho de 2022 – 57 
EDITAL DE CoNSULTA 2022 - INFRAESTRUTURA 

MUNICIPAL E MoBILIDADE URBANA
o BANCo DE DESENvoLvIMENTo DE MINAS GERAIS 
S .A . – BDMG torna pública a abertura do edital de Consulta 2022: 
Infraestrutura Municipal e Mobilidade Urbana, cujo objetivo é a 
obtenção de informações pelos municípios mineiros, com vistas à 
realização de diagnóstico da situação da infraestrutura dos municípios, 
especificamente rodoviárias, cemitérios e equipamentos de mobilidade 
urbana . os municípios interessados em participar deverão enviar as 
informações até 30 de junho de 2022, nos termos do Edital, cuja íntegra 
estará disponível no sítio eletrônico https://www.bdmg.mg.gov.br/
municipios .
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comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

 ExTRATo DE CoNTRATo
 Extrato do Contrato nº 11.260. Pregão Eletrônico nº 35/2022, Processo 
Interno n° 811/2022. Base Legal: Lei 13.303/16. Contratado: DF 
Stamato e Cia Ltda ME, CNPJ n° 22.539.869/0001-41. Objeto: 
Prestação de serviços continuados de gestão de inventário de 
computadores. Prazo de vigência: 1 (um) ano. Valor Global: 23.999,95 
(vinte e três mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco 
centavos). Data da Assinatura: 10/06/2022.

ExTRATo DE TERMo ADITIvo
 Extrato do 2° Aditivo ao Contrato n° 10.957. Processo Interno 
n° 53/2020. Contratado: Unimed Seguradora S.A., CNPJ n° 
92.863.505/0001-06. Objeto: Prorroga por mais 12 (doze) meses a 
apólice n° 019702021010118000222, fixando-se novo término até 
24/03/2023. Base Legal: Art. 71 da Lei 13.303/16. Data da Assinatura: 
22/04/2022.

 ExTRATo DE CoNTRATo DE PATRoCÍNIo
 Extrato do Contrato de Patrocínio nº 11.268. Inexigibilidade de 
licitação. Processo Interno n° 1374/2022. Base Legal: Art. 30 da 
Lei n° 13.303/16. Patrocinada: Associação Brasileira dos Criadores 
de Girolando - Girolando, CNPJ n° 20.041.620/0001-86. Objeto: 
Patrocínio do evento “17ª Exposição Brasileira do Agronegócio do 
Leite – Megaleite 2022”, a ser realizado nos dias 15 a 18 de junho 
do ano corrente, em Belo Horizonte/MG. Valor Global: R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais). Vigência: 03 (três) meses. Data da Assinatura: 
14/06/2022.

 RETIFICAÇÃo DE EDITAL
A CoDEMGE torna público que o Pregão Eletrônico CoDEMGE n° 
44/2022, cujo objeto é a aquisição de software e contratação de serviços 
de licença e suporte técnico, teve seu Edital retificado nos itens 7, 7.1 
e 7.1.1. Demais termos e condições permanecem inalterados. O Edital 
retificado encontra-se disponível em: www.compras.mg.gov.br, www.
codemge .com .br ou na sede da CoDEMGE, à Rua Manaus, nº 467, 
Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, de segunda a sexta-feira, das 9h 
às 12h e de 14h às 17h .

 RETIFICAÇÃo DE EDITAL
A CoDEMGE torna público que o Pregão Eletrônico CoDEMGE 
n° 26/2022, cujo objeto é a SERVIÇO DE GERENCIAMENTO 
E CONTROLE DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, teve seu 
Edital retificado nos itens 7, 7.1 e 7.1.1. Demais termos e condições 
permanecem inalterados. O Edital retificado encontra-se disponível 
em: www .compras .mg .gov .br, www .codemge .com .br ou na sede da 
CODEMGE, à Rua Manaus, nº 467, Santa Efigênia, Belo Horizonte/
MG, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e de 14h às 17h.
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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-G16623. Objeto: Lubrificantes óleo e graxa.
Pré-Qualificação 500-Z12661. Objeto: Serviços especializados de 
advocacia consultiva e contenciosa em âmbito arbitral . Conforme 
item III do Edital, comunicamos a prorrogação da validade da Pré-
qualificação por mais 12 meses, totalizando a vigência de 48 meses 
contados da data da primeira homologação. Validade: 12/06/2023.
Pregão Eletrônico - Registro de Preço 500-H16633. Objeto: Futura e 
eventual contratação dos serviços de desenvolvimento, sustentação e 
documentação de Sistemas de Informática em linguagem JAvA para 
atender a CEMIG Distribuição S .A . e CEMIG Geração e Transmissão 
S .A .
Editais e demais informações: http://compras.cemig.com.br

 CoNTRAToS
Pregão Eletrônico 500-H16549. Contratos: 4570018863/4570018862. 
Partes: CEMIG DISTRIBUIÇÃo S .A ., CEMIG GERAÇÃo E 
TRANSMISSÃO S.A. x NTT BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE TECNoLoGIA LTDA . objeto: Solução do projeto Enterprise 
Agreement Cisco - Duplo Fator de Autenticação e Segurança WEB em 
Nuvem. Valor: R$4.950.100,00. Prazo: 36 meses a partir de 01/07/2022. 
Homolog. e Ass.: 03/06/2022.

Pregão Eletrônico 500-H16539. Contratos 4500030789 – 4500030790 
– 4500030791 – 4500030792 – 4500030793 – 4500030794 
– 4500030795 – 4500030796 – 4500030797 – 4500030798 – 
4500030799 – 4500030800 - 4500030801. Objeto: Administradora/
operadora para gerenciamento e controle da aquisição de combustível/
lubrificante/serviços em veículos. Partes: C CEMIG GERAÇÃO 
E TRANSMISSÃo S .A ., CEMIG DISTRIBUIÇÃo S .A ., Sá 
CARvALHo S .A ., CEMIG GERAÇÃo TRÊS MARIAS S .A ., 
CEMIG GERAÇÃo SALTo GRANDE S .A ., CEMIG GERAÇÃo 
ITUTINGA S .A ., CEMIG GERAÇÃo CAMARGoS S .A ., CEMIG 
GERAÇÃo SUL S .A ., CEMIG GERAÇÃo oESTE S .A ., RoSAL 
ENERGIA S.A., CENTRAL EÓLICA PRAIAS DE PARAJURU S.A., 
CENTRAL EÓLICA VOLTA DO RIO S.A., CEMIG SOLUÇÕES 
INTELIGENTES EM ENERGIA S .A ., CoMPANHIA DE GáS DE 
MINAS GERAIS x TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A. Valor R$ 
4.406.346,95. Prazo 60 meses. Ass. e Homolog.: 08/06/2022.
INEXIGIBILIDADE 500-E16625 Nº CONTRATO: 4320000197/530 
e 4320000198/510. Fundamento: Art. 30, caput da Lei 13.303/16, 
Partes: Cemig Distribuição e Cemig Geração e Transmissão x GPBR 
PARTICIPAÇÕES LTDA . para serviços de acesso à plataforma 
de academias voltado para a saúde dos empregados próprios da 
CEMIG. Valor R$1.367.760,00, Prazo 24 meses. Ass.e ratificado em 
10/06/2022.

 ADITIvoS
4570017818 – 853. Contratada: ANTONIO MOREIRA NETO. Objeto: 
Termo de Distrato. Novo valor Global: R$72.156,88. Ass: 07/06/2022.
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CEMIG DISTRIUIÇÃo S . A .
 GERÊNCIA DE CoMPRAS DE MATERIAL E SERvIÇoS

AvISoS DE EDITAL
Pregão Eletrônico 530-G16632. Objeto: Aparelhos de 
Ar-Condicionado .
Pregão Eletrônico 530-H16620. Objeto: Registro de Preços para Futura 
e Eventual contratação dos serviços de construção em RDA para 
realização do Programa Minas Trifásico, Lote 01 – Região Uberlândia 
e Lote 02 - Ituiutaba .
Pregão Eletrônico 530-H16614. Objeto: serviços e aquisição e 
substituição de autoclaves, materiais e acessórios necessários para 
o pronto funcionamento; Adequações físicas para a instalação do 
equipamento; Descarte das autoclaves antigas . Edital e demais 
informações: http://compras.cemig.com.br
Pregão Eletrônico 530-H16604. Objeto: Fornecimento e instalação de 
calandras rotativas automáticas para passadoria de roupas em unidades 
hospitalares no estado de Minas Gerais .
Pregão Eletrônico: 530-H16582. Objeto: Serviços de eficientização da 
iluminação das instalações do Tribunal de Justiça do estado de Minas 
Gerais-TJMG e do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais-
TREMG - PRoGRAMA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA-PEE .
Editais e demais informações: http://compras.cemig.com.br

 CoNTRAToS
INEXIGIBILIDADE 530-E16570 Nº CONTRATO:4320000187/530. 
Fundamento: Art. 30, caput da Lei 13.303/16, para a contratação de 
HoBECo SUDAMERICANA LTDA para a aquisição dos softwares 
Total Lightning Processor - TLP versão 1 .2 .7 e do Total Lightning 
Database - TLD e FALLS Server versões 1.2.6 e 5.2.2, respectivamente, 
além de Suporte Técnico para a Central de Processamento de Descargas 
Atmosféricas (TLP, TLD/FALLS) do Sistema de Localização de 
Tempestades - SLT e Treinamentos. Valor R$1.196.873,70, Prazo 12 
meses a partir de 20/06/2022 Ass.e ratificado em 02/06/2022.
Pregão Eletrônico 530-G16496 Nº Contratos 4630002744 e 
4630002745 Objeto: Placas, Chassi e Indicador Digital Partes: 
CEMIG DISTRIBUIÇÃo S .A .x GIHF CoMERCIo DE ADESIvoS 
LTDA; LINION ISOLANTES LTDA ME. Valor R$3.279.350,32. 
Prazo 24 meses a partir de 07/06/2022. Ass.: 06/06/2022 Homolog.: 
06/06/2022.
Pregão Eletrônico 530-G16470. 4630002747. Contratada: LOJA 
ELETRICA LTDA. Objeto: Identificadores, Fitas e Hastes. Valor: 
R$3.830.131,98. Prazo 24 meses a partir de 20/06/2022. Ass.: 
10/06/2022 Homolog.: 10/06/2022.   
Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018849. Contratada: Vitális 
Energia Ltda. Objeto: serviços de eficientização dos sistemas de 
iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 01. Valor: R$8.916.012,00. Prazo 12 meses. Ass. 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022.
Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018850. Contratada: Vitális 
Energia Ltda. Objeto: serviços de eficientização dos sistemas de 
iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 02. Valor: R$7.000.000,00. Prazo 12 meses. Ass. 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022.
Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018853. Contratada: Legacy Tech 
Soluções Urbanas Ltda. Objeto: serviços de eficientização dos sistemas 
de iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 04. Valor: R $6.109.000,00. Prazo 12 meses. Ass. 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022.
Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018855. Contratada: Vitális 
Energia Ltda. Objeto: serviços de eficientização dos sistemas de 
iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 06. Valor: R$6.423.746,22. Prazo 12 meses. Ass. 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022.

Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018858. Contratada: Legacy Tech 
Soluções Urbanas Ltda. Objeto: serviços de eficientização dos sistemas 
de iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 07. Valor: R$6.580.000,00. Prazo 12 meses. Ass. 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022.
Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018859. Contratada: Vitális 
Energia Ltda. Objeto: serviços de eficientização dos sistemas de 
iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 08. Valor: R$6.953.316,39. Prazo 12 meses. Ass. 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022.
Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018861. Contratada: Vitális 
Energia Ltda. Objeto: serviços de eficientização dos sistemas de 
iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 10. Valor: R$6.750.000,00. Prazo 12 meses. Ass. 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022.
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CEMIG GERAÇÃo E TRNSMISSÃo S . A .
 GERÊNCIA DE CoMPRAS DE MATERIAL E SERvIÇoS

AvISoS DE EDITAL
Pregão Eletrônico: 510-H16573. Objeto: Registro de Preços para futura 
e eventual contratação de estudos relativos a projetos de complexos 
de geração de energia ofertados à contratante, Cemig Geração e 
Transmissão S .A . – Cemig GT, que demandam aprofundamento 
das avaliações, incluindo a análise dos recursos eólicos e também 
simulações suplementares, tanto considerando as configurações 
conforme projetos apresentados pelos empreendedores, quanto 
procedendo-se à otimização do layout (micrositing) para outros 
modelos de aerogeradores .
Pregão Eletrônico: 510-H16550 . objeto: Serviços especializados de 
consultoria para estudos, desenvolvimentos e avaliações de cenários 
para contratação de gás natural para projetos termelétricos a serem 
implantados em Minas Gerais de modo a subsidiar as decisões da 
CEMIG Geração e Transmissão S .A – CEMIG GT .
Editais e demais informações: http://compras.cemig.com.br

 CoNTRAToS
Pregão Eletrônico 510-H16559 . Contratos 4570018864 . objeto: 
Transporte, incluindo veículos e motoristas, para Três Marias/MG. 
Partes: Cemig Geração e Transmissão S.A. x Ulza Transporte e 
Turismo Ltda. Valor R$366.220,80. Prazo 36 meses. Ass. e Homolog.: 
10/06/2022.
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CEMIG SoLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA S .A .
 GERÊNCIA DE CoMPRAS DE MATERIAL E SERvIÇoS

AvISoS DE EDITAL
Pregão Eletrônico - Registro de Preço 900-H16630. Objeto: Futura 
e eventual contratação dos serviços de Licenciamento MICRoSoFT 
para a Cemig SIM. Edital e demais informações: http://compras.cemig.
com .br
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE 
MINAS GERAIS - CoPASA MG
RESULTADoS DE LICITAÇÃo

PREGÃo ELETRÔNICo PARA REGISTRo DE 
PREÇOS CPLI Nº 05.2022/3061– PEM

Objeto: Conexões em Ferro Galvanizado. Proposta vencedora: Gpi 
Distribuidora Eireli no valor de R$ 7 .281 .917,08 para o Lote 01 - Cota 
Principal e R$ 79 .985,76 para o Lote 02 - Cota Reservada, perfazendo 
um total de R$ 7.361.902,84.

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI - Nº 05.2022/0282 – PES
objeto: Serviços de Limpeza e Sucção . Proposta vencedora: AAS 
Soluções em Logística e Engenharia Eireli. no valor total de R$ 
5 .855 .191,89 .

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI - Nº 05.2022/0262 – PEM
Objeto: Fitas Magnéticas. Proposta Vencedora: VS Data Comercial & 
Distribuição Ltda ., no valor total de R$ 184 .890,00 .

COMUNICADO DE PETIÇÃO - LICITAÇÃO Nº CPLI.1120220035
Objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras e 
serviços para a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Juatuba/MG. A licitante CONSORCIO ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
JUATUBA, constituído pelas empresas CoNATA ENGENHARIA 
LTDA (LÍDER), INFRACoN ENGENHARIA E CoMÉRCIo 
LTDA, RFJ CoNSTRUToRA EIRELI E GRATT INDÚSTRIA DE 

MÁQUINAS LTDA apresentou petição ao recurso contra a habilitação 
da licitante CoNSoRCIo SES JUATUBA constituído pelas empresas 
CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A (LÍDER), VAD 
ENGENHARIA E EMPREENDIMENToS LTDA E SANEFoRTE 
SoLUÇÕES EM SANEAMENTo LTDA . Detalhamento nos autos e 
no site da CoPASA MG . Está aberto o prazo de 05 dias uteis para vistas 
ao processo e apresentação de contrarrazões. Data: 13/06/2022.

CoMUNICADo
AvISo DE PRoCEDIMENTo DE 

MANIFESTAÇÃo DE INTERESSE .
PMI Nº CPLI .1120204001

objeto: Elaboração de plano de negócio, contendo estudos de 
viabilidade e de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica 
para a estruturação de Parcerias Empresariais Estratégicas, na 
forma de Parcerias Público-Privadas – PPP e/ou de Sociedades de 
Propósito Específico – SPE e/ou de Parcerias Contratuais, com o fim 
de desenvolvimento de estudos, projetos, modelagens, implantação, 
regularizações necessárias, gestão, operação e manutenção de 
empreendimentos de geração de ENERGIA RENovávEL – 
delimitada na presente proposta como geração energética com base 
solar fotovoltaica e/ou eólica e/ou hidráulica e/ou biomassa – para 
compensação do consumo energético de unidades consumidoras 
da CoPASA MG e sua subsidiária CoPANoR e, eventualmente, 
para comercialização da energia excedente produzida. Resultado: A 
Comissão Especial de Avaliação e Seleção de Estudos de Energias 
Renováveis – CEER da CoPASA MG, após a análise dos estudos e 
modelagens apresentados pelas empresas e consórcios participantes 
deste PMI, divulga a classificação das propostas:

Classif . Tipologia Proponente Pontos

1 Geração de energia UFv 
- GD

Consórcio KWP-
AMP-SUNLUTIoN 87,79

2 Geração de energia UFv 
- GD

Consórcio Atta-
Íntegra-Sávia 77,05

3 Geração de energia UFv 
AP

Consórcio Atta-
Íntegra-Sávia 70,99

4 Prestação de serviços CEMIG SIM 65,91

5
Eficiência energética, 
geração de energia UFv 
- GD

Consórcio Nova 
Geração 55,37

6
Geração de energia por 
biogás, geração de energia 
UFV, eficiência energética

Consórcio Barbosa 
Melo BMPI-Cambi-
Proconsult

31,84

7 Prestação de serviços e 
outros* CEMIG SIM -

* por ausência de modelagem, não foi possível pontuar as proposições 
elencadas na proposta .
Conforme previsto no edital deste PMI, o eventual aproveitamento das 
propostas somente ocorrerá por estratégia, conveniência e oportunidade 
desta Companhia, quando serão divulgadas as frações das propostas 
que serão utilizadas nas modelagens e as respectivas remunerações 
devidas .

AvISoS DE LICITAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2021/0508 - PEM. (PARA 

ME/EPP COM OPÇÃO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO).
Objeto: Misturadores para Soluções. A COPASA MG informa que o 
Pregão Eletrônico, objeto acima mencionado, adiado anteriormente 
“Sine Die”, fica marcado para o dia 01/07/2022 às 09:00 horas. Edital 
disponível em 20/06/2022 no site: www.copasa.com.br (link: Licitações 
e Contratos/Licitação).

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0312 – PEM (PARA 
ME/EPP COM OPÇÃO PARA AMPLA PARTICIPAÇÃO)

objeto: Materiais Hidráulicos . Dia da Licitação: 01 de julho de 2022 
às 09:15 horas. Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
20/06/2022 no site:www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0298 – PEM
objeto: Painéis Elétricos . Dia da Licitação: 01 de julho de 2022 às 
08:45 horas. Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
20/06/2022 no site:www.copasa.com.br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

A DIREToRIA 
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SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto SociAL
EDITAL SEDESE 08/2022

 CHAMAMENTo PARA REALIZAÇÃo Do II ENCoNTRo ESTADUAL DE PovoS E CoMUNIDADES TRADICIoNAIS DE MINAS GERAIS E RECoMPoSIÇÃo DA 
CoMISSÃo ESTADUAL PARA o DESENvoLvIMENTo SUSTENTávEL DE PovoS E CoMUNIDADES TRADICIoNAIS - CEPCT  

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais - SEDESE-MG, em conformidade com o disposto no art . 8º da Lei n .º 21 .147, de 14 de janeiro de 2014 e regulamentada pelo Decreto nº 46 .671, de 16 de dezembro de 2014, convoca os Povos e Comunidades Tradicionais do Estado 
de Minas Gerais para participarem do processo de indicação, escolha e aclamação dos representantes da sociedade civil na Comissão Estadual para o Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais - CEPCT para o biênio 2022-2024, os quais serão indicados, escolhidos e 
aclamados durante a realização do II ENCoNTRo ESTADUAL DE PovoS E CoMUNIDADES TRADICIoNAIS DE MINAS GERAIS, nos seguintes termos:
1 . DAS DISPoSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. A CEPCT será integrada por 34 membros, em composição paritária, sendo 17 (dezessete) representantes da sociedade civil e 17 (dezessete) representantes do poder público, nos termos do art. 3º do Decreto 46.671, de 16 de dezembro de 2014.
1 .2 . Este Edital de Chamamento se destina à recomposição das 17 (dezessete) cadeiras reservadas à sociedade civil na CEPCT .
1.3. Cada cadeira será composta por um titular e um suplente. 
1.4. O mandato de recomposição da sociedade civil na CEPCT ao qual este Edital de Chamamento se destina será de 02 (dois) anos, referente ao biênio 2022-2024, sendo permitida a renovação por apenas um período, de acordo com o disposto no parágrafo 2, inciso II artigo 3º do Decreto nº 46.671, 
de 16 de dezembro de 2014 .
1.5. Conforme disposto no Art. 2º da Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, no inciso III do art. 4º da Constituição Federal de 1988 e no inciso II do art. 3º do Decreto 46.671, de 16 de dezembro de 2014, os representantes da sociedade civil serão indicados de acordo com os 17 
(dezessete) segmentos elencados no item 1 .5 .1 , durante a realização do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, nos termos  estipulados neste Edital . 
1.5.1. Estão previstas indicações de 1 (um) representante titular e 1 (um) representante suplente para os seguintes segmentos de povos e comunidades tradicionais no âmbito da CEPCT: 1. Apanhadores de Flores Sempre Vivas, 2. Artesãos do barro e tecelãs, 3. Caatingueiros, 4. Povos Ciganos, 5. 
Congadeiros, 6. Faiscadores, 7. Geraizeiros, 8. Povos Indígenas, 9. Pescadores artesanais, 10. Povos de Circo, 11. Povos Tradicionais de Matriz Africana, 12. Quilombolas, 13. Vazanteiros,  14. Veredeiros,  15. Carroceiros e 16. Vacarianos, 17. Extrativistas
1.6. Todos os interessados em participar do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais deverão se inscrever através do link: https://serdh.mg.gov.br/inscricao, nos prazos indicados no item 3 deste Edital.
1.6.1. Os participantes previamente inscritos receberão via e-mail as informações sobre os links de reuniões para indicação de representantes dos respectivos segmentos, bem como os links paras as demais atividades previstas no cronograma descrito no item 3 deste edital.
1.6.2. Apenas os participantes previamente inscritos receberão o certificado de participação.
2 . Do PRoCESSo DE INDICAÇÃo, ESCoLHA E ACLAMAÇÃo DoS REPRESENTANTES PARA RECoMPoSIÇÃo DA CEPCT-MG
2.1. Cada segmento tradicional definido no item 1.5.1 deste Edital deve indicar o seu representante titular e respectivo suplente para recomposição da CEPCT para o biênio 2022-2024 . 
2.2. Os representantes de cada segmento tradicional descrito no item 1.5.1 poderão ser indicados a um único e exclusivo assento da CEPCT, dentre as 17 (dezessete) vagas destinadas a sociedade civil, de acordo com o inciso II do art. 3º do Decreto 46.671, de 16 de dezembro de 2014.
2.3. A indicação e a escolha dos nomes dos representantes titular e suplente de cada um dos 17 segmentos definidos no item 1.5.1 serão realizadas durante as reuniões virtuais a serem realizadas com esse fim durante o II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, conforme 
programação descrita no item 3 deste Edital.
2.4. As reuniões de indicação e escolha dos nomes dos representantes de cada segmento terão duração improrrogável de 1 (uma) hora e serão coordenadas por um membro da CEPCT, que contará com o suporte de  servidores da SEDESE  para a relatoria . 
2.5. A indicação dos nomes dos candidatos a representantes titular e suplente de cada segmento será livre e ocorrerá de forma oral durante as reuniões destinadas a esse fim, conforme programação descrita no item 3 deste Edital, sendo devidamente registrada em ata por servidor da SEDESE.  
2.6. Nos casos em que houver mais de um indicado a representante titular e suplente por segmento, a escolha dos indicados a titularidade e suplência da representação do segmento ocorrerá por meio de eleição a ser definida pela maioria simples dos votos ou pelo consenso de todos os participantes da 
reunião destinada a esse fim, conforme programação descrita no item 3 deste Edital.  
2.7. Somente terão direito a voto os participantes das referidas reuniões por segmento aqueles que se autodeclararem como pertencentes ao respectivo segmento para o qual estiver indicando o representante.  
2.8. É obrigatória a participação dos representantes indicados nas reuniões supracitadas.
2.9. As reuniões de indicação e escolha dos representantes titular e suplente de cada segmento terão como produto a ata, que conterá breve relato de como se deu o processo de indicação e escolha e os nomes definidos por segmento para a recomposição das 17 (dezessete) cadeiras da sociedade civil na 
CEPCT .
2 .10 . No intuito de ampliar o debate democrático, é facultado a cada um dos 17 (dezessete) segmentos descritos no item 1 .5 .1 realizar o processo de indicação e escolha dos seus representantes de forma prévia à realização do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, 
de modo virtual ou presencial, e atendendo aos seguintes requisitos: 
2.10.1. Todo processo de indicação e escolha realizado pelos segmentos deverá ser conduzido pelos atuais representantes da CEPCT-MG (titulares e/ou suplentes), devendo manter todo o registro em ata, contendo obrigatoriamente as indicações de titular e suplente, o endereço de residência e contatos 
e o segmento tradicional representado .
2.10.2. A ata supramencionada devidamente assinada deverá ser enviada à CEPCT, pelo e-mail cepct@social.mg.gov.br, impreterivelmente, até o dia  27/06/2022. 
2.10.3. Para as reuniões presenciais de escolha e indicação de representante deverá ser enviada a lista de presença assinada por todos os participantes, além do registro em Ata.
2.10.4. Para as reuniões ocorridas de forma online, deverá ser enviada a lista de presença online ou a relação de participantes e o(s) registro(s) fotográfico(s) da tela da reunião virtual, além do registro em Ata.
2.10.5. Caso qualquer um dos requisitos acima assinalados não seja atendido, o processo de indicação e escolha realizado pelo respectivo segmento de forma prévia será desconsiderado e ocorrerá na reunião destinada a esse fim, nos termos estabelecidos nos itens 2.3 a 2.9 deste Edital.
2.11. A fim de se e garantir a legalidade, a igualdade de oportunidade e de representatividade, caso algum dos segmentos opte pela realização prévia do processo de indicação e escolha dos seus representantes titular e suplente, é obrigatório que os representantes titular e suplente escolhidos compareçam 
à reunião de indicação e escolha do representante do seu segmento durante o II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, quando será dada a oportunidade de que sejam apresentadas novas candidaturas à representação titular e suplente do respectivo segmento . 
2 .11 .1 . Caso sejam apresentadas novas candidaturas, os representantes titular e suplente serão escolhidos por meio de eleição,  nos termos dos itens 2 .6 e 2 .7, que se dará entre os novos candidatos e os nomes apresentados como os escolhidos no processo de indicação e escolha ocorrido previamente .
2 .11 .2 . No caso de não haver novas candidaturas, a ata do processo de indicação e escolha realizado previamente a ser encaminhada à CEPCT por e-mail será lida e submetida à validação de todos os participantes . 
2.12. Os nomes dos representantes titular e suplente de cada um dos 17 segmentos definidos nas reuniões destinadas realizadas durante o II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais serão levados à plenária final para a devida aclamação do resultado final de recomposição 
das cadeiras da sociedade civil da CEPCT .

 
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 3202206150008580157.



 58 – quarta-feira, 15 de Junho de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
2.13. A plenária final do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais é soberana para deliberar sobre a validação do resultado final de recomposição das cadeiras da sociedade civil da CEPCT. 
2.14. A plenária final do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais é soberana para deliberar sobre os possíveis casos de vacância de cadeiras, caso algum dos 17 (dezessete) segmentos descritos no item 1.5.1 não apresentem os seus respectivos representantes titular e 
suplente escolhidos .  
3. DO CRONOGRAMA, DOS PRAZOS E DA PROGRAMAÇÃO DO  II ENCONTRO ESTADUAL DE POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MINAS GERAIS E RECOMPOSIÇÃO DA CEPCT-MG  
3.1. O II Encontro Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais será realizado conforme o cronograma, a programação e os prazos descritos na tabela abaixo: 

DATA ATIvIDADE
15/06/2022 Publicação do Edital 

20/06/2022 a 27/06/2022 Prazo de inscrição para os interessados em participar do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades 
Tradicionais de Minas Gerais

28/06/2022 e 29/06/2022

14h00min: Abertura Oficial do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas 
Gerais 14h30min: Apresentação dos segmentos tradicionais que compõem a CEPCT 
16h30min: Roda de conversa sobre o histórico da CEPCT, avanços desde a criação e importância desta 
Comissão para os Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais; Apresentação das ações desenvolvidas 
no âmbito da CEPCT, suas Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho, resultados e avanços da Política Estadual 
de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais . 
17h45min: Encerramento do 1º dia .

21/06/2022

10h00min às 11h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento indígena .
10h00min às 11h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento Gerazeiro .
10h00min às 11h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento dos Povos Ciganos .
11h00min às 12h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento veredeiro .
11h00min às 12h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento vazanteiro .
11h00min às 12h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento Circense .
14h00min às 15h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento Apanhador de sempre vivas 
14h00min às 15h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento de Pescadores artesanais .
14h00min às 15h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento Faiscador .
15h00min às 16h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento Caatingueiro .
15h00min às 16h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento vacariano .
15h00min às 16h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento Extrativista.
16h00min às 17h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento de Povos tradicionais de matriz africana 
16h00min às 17h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento Congadeiro .
16h00min às 17h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento carroceiro .
17h00min às 18h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento quilombola .
17h00min às 18h00min: Reunião de indicação de representantes tradicionais para o segmento artesãos de barro e tecelãs 

 

30/06/2022

14h00min: Plenária final para apresentação e aclamação do resultado final de recomposição das cadeiras da 
sociedade civil na CEPCT .
15h00min: Cerimônia de apresentação dos integrantes da CEPCT-MG para o biênio 2022/2024
16h00min até 16h10min: Avaliação do II Encontro Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas 
Gerais a ser realizada por meio do Google Forms
16h10min: Encerramento do II Encontro Estadual dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais 

 

3.2. Os prazos descritos na tabela acima poderão ser prorrogados por ato do titular da SEDESE.
4 . DIvULGAÇÃo DoS RESULTADoS
4.1. O resultado final da recomposição da CEPCT será publicado no site da SEDESE.
4.2. Os novos conselheiros serão nomeados por meio de Resolução a ser publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, conforme art. 3º, II, § 1º do Decreto Estadual 47.671/2014.
5 . DISPoSIÇÕES FINAIS
5.1. A posse dos representantes dos segmentos tradicionais ocorrerá em reunião, com presença da atual composição da CEPCT, por ato da Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, nos termos do parágrafo 1º, inciso II, Art. 3º do Decreto nº 46.671, de 16 de dezembro de 2014.
5.2.  Serão conferidos certificados aos participantes do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais.
5.3. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo Grupo de Trabalho responsável pela Organização do II Encontro Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais.

Belo Horizonte, 14 de junho de 2022 .
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti 

Secretária de Estado de Desenvolvimento Social 
80 cm -14 1648940 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 084/2022 CONVÊNIO: 1338/2019 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CoRoNEL FABRICIANo .

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 1338/2019, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de Coronel 
Fabriciano, CNPJ19.875.046/0001-82, foram aprovadas em 08 de 
junho de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648808 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 081/2022 CONVÊNIO: 0179/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃo JoSÉ Do JACURI .

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 0686/2011, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de São José 
do Jacuri, CNPJ18.409.201/0001-02, foram aprovadas em 25 de maio 
de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648803 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 080/2022 CONVÊNIO: 0686/2011 ASSOCIAÇÃO 
CULTURAL CASA DE MÚSICA DE oURo BRANCo - ACCMoB .
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 0686/2011, celebrado entre a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social e a Associação Cultural Casa 
de Música de Ouro Branco - ACCMOB, CNPJ04.479.160/0001-16, 
foram aprovadas com ressalvas em 25 de maio de 2022, nos termos 
da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648802 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 082/2022 CONVÊNIO: 0210/2012 PREFEITURA 
MUNICIPALDESÃo GERALDo DA PIEDADE .

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 0210/2012, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura MunicipaldeSão 
Geraldo da Piedade, CNPJ18.307.470/0001-68, foram aprovadas com 
ressalvas em 25 de maio de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648805 - 1

 EDITAL SEDESE Nº 05/2022 -ATO DE CONVOCAÇÃO Nº 01
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, com 
fundamento no art. 37, inciso IX, da Constituição da República de 
1988, baseada na Lei no 23.750/2020, no Decreto no 48.097/2020, 
na celebração do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao 
rompimento das barragens B-I, B-IV e B-IVA / Córrego do Feijão - 
Processo de Mediação SEI nº 0122201-59.2020.8.13.0000 TJMG / 
CE-JUSC celebrado no dia 04/02/2021 e na Lei nº 23.830, de 28 de 
julho de 2021, objetivando a contratação temporária para os cargos 
das carreiras equivalentes de Analista de Gestão e Políticas Públicas 
em Desenvolvimento (ANGPD) - Lei nº 15.468, de 13/01/2005 e, 
sobretudo considerando o item 4.1.2.9, Edital SEDESE Nº 05/2022, 
e na autorização concedida pelo Comitê de orçamento e Finanças - 
COFIN – através do Ofício n.º 0498/2021;
 CONVOCAos (as) candidatos (a) relacionados (as) abaixo, conforme 
resultado final da 2ª etapa do Processo Seletivo, publicado no Diário 
Oficial Eletrônico de Minas Gerais de 14/06/2022, para manifestar 
interesse na assinatura do contrato .
 CANDIDAToS (AS) CoNvoCADoS (AS)
vaga 1- (Projetos) Analista de Gestão de Políticas Públicas em 
Desenvolvimento – Belo Horizonte:
vAGA 01

 Classificação Candidato(a)
1º Bruno Santiago da Mata Nogueira
2º Albânia Cordeiro Machado
3º Priscila Alves vieira

vaga 2 – (SUAS) Analista de Gestão de Políticas Públicas em 
Desenvolvimento – Belo Horizonte

Classificação Candidato(a)
1º Ana Paula Nascimento Braz Cardoso Geraldo
2º Laurinete Ponciano da Silva
3º Nathalia Ananias de Carvalho oliveira

 DA CoNvoCAÇÃo PARA PERÍCIA MÉDICA 
(ExAME PRÉ-ADMISSIoNAL)

 Conforme estabelecido no item 11.5 do Edital, a classificação do 
candidato não garante sua convocação e contratação imediata, que 
somente ocorrerá de acordo com a necessidade do órgão, observado 
o acordo homologado em juízo, a legislação vigente, a ordem de 
classificação e o preenchimento das vagas ofertadas.
 Conforme estabelecido no item 9.3 do Edital, “ O candidato 
convocado para contratação que não manifestar interesse em assinar o 
contrato em até5 (cinco) dias úteisa partir da data de convocação será 
automaticamente desclassificado do Processo Seletivo Simplificado, 
e o próximo candidato classificado será convocado para sua vaga, 
obedecendo a ordem de classificação final”.
A manifestação de interesse na assinatura do contrato deve ser feita 
pelo candidato através de e-mail, solicitando o agendamento de perícia 
médica pré-admissional . o e-mail deve ser enviado pelo candidato 
paraapl.scpmso@planejamento.mg.gov.br, com cópia paradrh@social.
mg.gov.br,com o assunto “Edital SEDESE 05/2022 - Requerimento Pré-
admissional” . No e-mail, o candidato deverá informar nome completo, 
CPF, data de nascimento, nome da mãe e o cargo pretendido. Em anexo, 
deve inserir os documentos abaixo, digitalizados:
 - Documento original de identidade, com foto e assinatura; ou 
congênere, conforme Resolução SEPLAG no 57, de 13 de agosto de 
2018;
 - Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF .
Após recebimento do e-mail, a equipe da Superintendência Central 
de Perícia Médica e Saúde ocupacional irá realizar o agendamento e 
enviar e-mail ao candidato informando a data e horário agendado .
 Conforme estabelecido no item 9.4 do Edital, para realização do exame 
admissional, o candidato deverá comparecer presencialmente, na data 
agendada, apresentando o resultado original dos seguintes exames 
feitos às expensas do candidato aprovado:
 - Hemograma completo;
 -Glicemia de jejum;
 - Urina rotina .
 Conforme estabelecido no item 7.4.2.1. do Edital, os exames deverão 
indicar, além do nome completo, o número do documento de identidade 
do candidato; a identificação dos profissionais que os realizaram; e a 
data de sua realização. No exame de urina rotina deverá constar que 
a urina foi colhida no referido laboratório . Na perícia admissional não 
serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura 
digitalizada, fotocopiados ou por fax.
 Conforme estabelecido no item 7 .2 do Edital, o candidato considerado 
inapto no exame médico pré-admissional estará́ impedido de ser 
contratado e será́ convocado o próximo candidato aprovado.
DA DoCUMENTAÇÃo NECESSáRIA PARA CoNTRATAÇÃo
Para formalizar o contrato administrativo com a SEPLAG, o candidato 
selecionado deverá enviar os documentos abaixo, digitalizados, em 
até́(7) dias úteisa contar da data da convocação do candidato, para o 
e-mail:
 - Documento de identidade com fotografia, reconhecido legalmente 
em território nacional;
 - Cadastro de Pessoa Física - CPF;
 - Título de eleitor;
 - Comprovante de votação nas últimas eleições ou certidão de quitação 
eleitoral;
 - Comprovante de endereço residencial;
 - Ultimo contracheque da instituição de origem (se foi servidor de 
outro órgão ou entidade estadual);
 - Diploma ou declaração de escolaridade mínima exigida para o 
cargo;
 - Cadastro no PIS/PASEP, ou, caso possua, comprovante da data do 
primeiro emprego;
 - Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos solteiros, caso 
possua;
 - Declaração de Bens da última declaração do Imposto de Renda, caso 
preencha os requisitos mínimos para declarar;
 - Resultado de Inspeção Médica (RIM) emitido pela Superintendência 
Central de Perícia Médica e Saúde ocupacional - SEPLAG, com 
conclusão pela aptidão pelo cargo;
 - Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para 
candidatos do sexo masculino;
 - Certidão de nascimento ou de casamento;
 - Comprovante de abertura de conta corrente em agência do Banco 
Itaú́;
 - Carteira de Trabalho, caso possua;
 - Comprovante de registro de classe ativo, caso possua .
Além disto, o candidato deverá declarar, através de e-mail enviado 
paradrh@social.mg.gov.bras seguintes informações, necessárias à 
investidura no cargo, tais como:
 - Declarar se possui ou não cargo/função pública na esfera municipal, 
estadual ou federal do Brasil;
 - Declarar se deseja ou não aderir ao plano de assistência de saúde 
prestado pelo IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais);
 - Declarar se possui ou não parentes no serviço público estadual, 
inclusive detentores de cargo ou empregos em comissão, função 
gratificada ou que seja agente político (conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado, Deputado Estadual, Magistrado Estadual ou membro 
do Ministério Público Estadual) . Se tiver parentes, complementar as 
informações abaixo:

- Nome completo do parente:
- Grau de parentesco (Parentes até terceiro grau: pais, avós, bisavós, 
sogro (a), padrasto/madrasta, cônjuge, companheiro (a), irmãos, 
cunhados, filhos, netos, bisnetos, genro/nora, enteados, tios, 
sobrinhos):
- Denominação do cargo/função exercida pelo parente:
- Masp do parente:
- Órgão/entidade de exercício do parente:
- Tipo de vínculo do parente (agente político, cargo efetivo ou cargo 
comissionado):
 Conforme estabelecido no item 9 .5 do Edital, “o candidato que 
não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos 
especificados nos itens anteriores deste Edital, bem como não comprovar 
qualquer habilitação para investidura na função, não poderá́ assinar o 
contrato e será́ automaticamente eliminado do processo seletivo .

 Belo Horizonte, 14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretária de Estado de Desenvolvimento Socialde Minas Gerais
31 cm -14 1649145 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 087/2022 CONVÊNIO: 0960/2011 CASA 
DE APoIo A CRIANÇA CARENTE DE CoNTAGEM .

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 0960/2011, celebrado entre a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social e a Casa de Apoio à Criança Carente 
de Contagem, CNPJ00 .211 .504 .0001-50, foram aprovadas em 08 de 
junho de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648814 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 079/2022 CONVÊNIO:459/2008 LAR 
SÃo vICENTE DE PAULo DE AREADo .

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 459/2008, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social e a Lar São vicente de Paulo de Areado, 
CNPJ18.627.935/0001-68, foram aprovadas com ressalvas em 25 de 
maio de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648801 - 1

 TERMo ADITIvo
 Extrato do 2° Termo Aditivo ao Contrato nº 9292315/2021, celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social, e o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial - SENAC . objeto: Alteração do prazo limite para conclusão 
das turmas até “31/12/2022” indicados na CLÁUSULA OITAVA - 
DA ExECUÇÃo, do subitem 8 .1 PRAZo DA PRESTAÇÃo DoS 
SERvIÇoS e a prorrogação de vigência por mais 180 dias a partir 
de 09/10/2022, sem acréscimo, permanecendo o valor do Contrato 
Original. Assinatura: 14/06/2022. Signatários: Raphael Vasconcelos 
Amaral Rodrigues, por contratante; Antônio Gonzaga da Silva Filho, 
por contratado .

3 cm -14 1649160 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 085/2022 CONVÊNIO: 433/2013 PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SENHoRA DoS REMÉDIoS .

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 433/2013, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de Senhora dos 
Remédios, CNPJ18.094.870/0001-32, foram aprovadas com ressalvas 
em 08 de junho de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648811 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 086/2022 CONVÊNIO: 0171/2010 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE.

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 0171/2010, celebrado entre a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de 
Nanuque, CNPJ18.398.974/0001-30, foram aprovadas em 08 de junho 
de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
3 cm -14 1648812 - 1

DIREToRIA DE PRESTAÇÃo DE CoNTAS 
DE CoNvÊNIoS E PARCERIAS

NOTIFICAÇÃO 083/2022 CONVÊNIO: 452/2010 PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO TOMÁS DE AQUINO/MG.

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 452/2010, celebrado entre a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social e a Prefeitura Municipal de São Tomás 
de Aquino/MG, CNPJ18.241.364/0001-29, foram aprovadas com 
ressalvas em 08 de junho de 2022, nos termos da legislação vigente .

 Belo Horizonte,14 de junho de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
3 cm -14 1648807 - 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:
-015/2022 – C.H. Parque Nova Esperança, Santa Luzia/MG: 1 (um) 
lote . valor mínimo de venda R$ 85 .000,00 . Entrega de propostas até às 
10h do dia 10/08/2022.
-016/2022 – C.H. Caieira, Vespasiano/MG: 2 (dois) lotes. Valor mínimo 
de venda R$ 70.000,000. Entrega de propostas até às 10h30 do dia 
10/08/2022.
Editais disponíveis no site www .cohab .mg .gov .br ou www .compras .
mg.gov.br. Informações: cpl@cohab.mg.gov.br

3 cm -14 1649065 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
RESUMo Do CoNvÊNIo DE MÚTUA CooPERAÇÃo

Nº 1910003058
PROCESSO SEI Nº 1190.01.0000828/2022-76

Partes: EMG/SEF e MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA. Objeto: 
Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre 
o ESTADo e o MUNICÍPIo, visando à integração de esforços e 
atividades entre os governos estadual e municipal, a fim de se obterem 
maiores e melhores resultados com menores custos para ambos os 
Convenentes. Vigência: 60 (sessenta) meses,com início em 19/10/2022 
e término em 18/10/2027, podendo ser renovado ao final deste período. 
Ressalvadas 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

RESUMo Do v TERMo ADITIvo Ao 
CONTRATO Nº 1900010873

PROCESSO DE COMPRAS Nº 1191001 000043/2019
(PROCESSO SEI Nº: 1190.01.0010194/2019-82 

/ CONTRATO: 9219366)
Partes: SEF/MG e MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO 
E SERVIÇOS S.A. Objeto: Prorrogação da vigência de 19/06/2022a 
18/06/2023, podendo ser rescindido aoconcretizar a mudança do acervo 
da extinta Minascaixa. Preço: R$181.844,87. Dotação: 1191 04123 
08442580001339039 99 - Fonte10.1.

Gustavo de oliveira Barbosa - Secretário de Estado de Fazenda .

SRF I/AF/2º NÍVEL/MONTES CLAROS
Resumo do Contrato nº 1907900308– SEI: 1190.01.0004138/2022-43 
Partes: EMG/SEF/AF/2º Nível/Montes Claros e Rodrigues e Ruas 
Comércio de Gás Ltda . objeto: Aquisição de Gás Liquefeito de 
Petróleo-GLP 13kg, para consumo na SRF I/DF/AF/Montes Claros. 
Vigência por até 31/12/2022, a partir da publicação de seu extrato. 
valor Estimado: R$ 1 .554,00 . Dotação orçamentária: 1191 .04 .12
9.113.4282.0001.33.90.30-27 fontes 10.1 e 29.1, Lei nº 24.013 de 
30/11/2021. 13/06/2022.

Charles Dias Leite Júnior - Chefe da AF/2º Nível/Montes Claros.
8 cm -14 1649015 - 1

JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG
 ExTRATo - PRIMEIRo TERMo ADITIvo

 CONTRATO SIAD Nº 9280815/2021 - (INF. 4311.00)
 5140.01.0001756/2021-03

 I-Partes: Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas 
Gerais-Prodemge e Jucemg; II- Do objeto: a) Prorrogar a vigência do 
Contrato Original por 12 (doze) meses, a partir de 16/06/2022 e término 
em 15/06/2023; b) Manter o preço dos serviços continuados, de acordo 
com os preços vigentes do Anexo I- Condições Comerciais do Caderno 
de Serviços Prodemge, conforme o subitem 4 .9 .1 da Cláusula 4ª - Do 
valor, do Pagamento e do Reajuste do contrato original, conforme 
acordado entre as partes; c) Reduzir ao contrato original o valor de 
R$ 86 .059,44 que corresponde a 5,66% em virtude da readequação da 
volumetria do serviço Hospedagem em Infraestrutura virtualizada; c) 
Atualizar a cláusula 9ª – De Proteção de Dados Pessoais, conforme 
estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 035/2021 

 
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 3202206150008580158.


