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ExtrAto DE tErMo ADItIvo
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1 cm -26 1640139 - 1

ExtrAto Do tErMo DE rESCISÃo 
AMIGávEL Do CoNvÊNIo Nº 5 .31/2021 

CELEBrADo ENtrE A FuNDAÇAo DE AMPAro À PESQuISA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FAPEMIG, A UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE ALFENAS – UNIFAL E A FUNDAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FUNDEP. Objeto: a 
rescisão amigável do Convênio de Concessão de Bolsas e taxa de 
Bancada nº 5 .31/2021, celebrado em 10 de março de 2021, pelos 
motivos enunciados na Cláusula Décima Quarta do instrumento inicial. 
Assinatura: 31/03/2022 . Signatários: Marcelo Gomes Speziali (Diretor 
de Ciência, tecnologia e Inovação da FAPEMIG), Sandro Amadeu 
Cerveira (reitor da uNIFAL) e Jaime Arturo ramírez (Presidente da 
FuNDEP) .

ExtrAto Do CoNvÊNIo PArA PESQuISA, 
DESENvoLvIMENto E INovAÇÃo (PD&I) DE 

CoNCESSÃo DE CotA DE BoLSAS Nº 5 .14/2022 . 
Partícipes:  FuNDAÇÃo DE AMPAro À PESQuISA Do EStADo 
DE MINAS GERAIS – FAPEMIG, E A UNIVERSIDADE FEDERAL 
DE ALFENAS – UNIFAL. O presente Convênio tem por objeto 
a concessão de cotas à ExECutorA para outorga e pagamento de 
bolsas do Programa de Apoio à Pós-Graduação – PAPG. Vigência: A 
vigência do presente convênio é de 5 (cinco) anos, a contar da data 
de sua publicação no Diário Oficial. Data da assinatura 30/03/2022. 
O valor global estimado: R$6.517.500,00 (Seis milhões e quinhentos 
e dezessete mil e quinhentos reais) . Dotação orçamentária apostila: 
2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 101 2071 19 571 001 4007 0001 
339018 0 101 2071 19 571 001 4007 0001 339041 0 101 2071 .19 .5
71 .001 .4007 .0001 .3 .3 .20 .41 .0 .10 .1 2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .90
 .39 .0 .10 .1 . Signatários: Marcelo Gomes Speziali (Diretor de Ciência, 
tecnologia e Inovação da FAPEMIG) e Sandro Amadeu Cerveira 
(reitor da uNIFAL) .

ExtrAto Do CoNvÊNIo PArA PESQuISA, 
DESENvoLvIMENto E INovAÇÃo (PD&I) DE 

CoNCESSÃo DE tAxA DE BANCADA Nº 5 .15/2022 .
 Partícipes:  FuNDAÇÃo DE AMPAro À PESQuISA Do EStADo 
DE MINAS GERAIS – FAPEMIG, A UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
ALFENAS – UNIFAL E A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 
DA PESQUISA – FUNDEP. Constitui objeto do presente Convênio 
o apoio à manutenção e à melhoria das atividades acadêmicas da 
ExECutorA, por meio da concessão de mensalidades de taxa de 
bancada referentes às bolsas de doutorado do Programa de Apoio à Pós-
Graduação – PAPG da FAPEMIG. Vigência: A vigência do presente 
convênio é de 5 (cinco) anos, a contar da data de sua publicação no 
Diário Oficial. Data da assinatura 13/05/2022. O valor global estimado: 
R$270.600,00 (Duzentos e setenta mil e seiscentos reais). Dotação 
orçamentária apostila: 2071 19 571 001 4007 0001 335043 0 101 
2071 19 571 001 4007 0001 339018 0 101 2071 19 571 001 4007 
0001 339041 0 101 2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .20 .41 .0 .10 .1 207
1 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .90 .39 .0 .10 .1 . Signatários: Marcelo Gomes 
Speziali (Diretor de Ciência, tecnologia e Inovação da FAPEMIG), 
Sandro Amadeu Cerveira (reitor da uNIFAL) e Jaime Arturo ramírez 
(Presidente da FuNDEP) .

ExtrAto DA CHAMADA 08/2022 - PIBIC/2022
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 
FAPEMIG em cumprimento à Deliberação n°166/2021, torna pública 
a presente Chamada e convida as Instituições Científicas, Tecnológicas 
e de Inovação – ICTMG e as Instituições de Ensino Superior – IES 
cadastradas junto à FAPEMIG, para credenciamento no Programa 
Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC. A presente 
Chamada tem por objeto credenciar as Instituições Científicas, 
Tecnológicas e de Inovação e as Instituições de Ensino Superior – IES 
localizadas no Estado de Minas Gerais, para a concessão de cotas de 
bolsas de Iniciação Científica conforme suas capacidades de orientação 
nessa modalidade . o prazo para credenciamento será de 48 meses 
(quarenta e oito meses), prorrogáveis por até 12 (doze), a contar da data 
de assinatura do convênio . São consideradas elegíveis as propostas das 
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação e as Instituições de 
Ensino Superior Sem fins lucrativos localizadas no Estado de Minas 
Gerais, que se comprometam a implementar programa de Iniciação 
Científica nos moldes descritos na presente Chamada.,  que se encontra 
na íntegra na página da FAPEMIG no endereço www .fapemig .br .Não 
é necessário, nesta oportunidade, nova proposta para as instituições 
com Convênio vigente, decorrente da Chamada 02/2021 .o valor do 
Programa de Iniciação Científica e Tecnológica – PIBIC será de até 
R$23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) por ano. O número 
de cotas concedidas a cada Instituição será estabelecido conforme 
Convênio a ser firmado. A liberação de recursos financeiros dar-se-á 
diretamente aos bolsistas mediantes ateste da frequência/solicitação de 
pagamento pela Instituição . As despesas decorrentes deste Programa 
correrão à conta das dotações orçamentárias da FAPEMIG a seguir 
relacionadas ou pelas que as sucederem:2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3
 .3 .20 .41 .0 .10 .1; 2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .50 .43 .0 .10 .1;2071 .19 .
571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .90 .18 .0 .10 .1;2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .9
0 .39 .0 .10 .1;2071 .19 .571 .001 .4007 .0001 .3 .3 .90 .41 .0 .10 .1 .As propostas 
deverão ser preenchidas no sistema Everest pelo representante legal da 
Instituição, ou pela autoridade cuja competência para essa finalidade 
tenha sido delegada formalmente, devidamente comprovada por 
meio da anexação no sistema Everest de cópia de ato de delegação ou 
procuração, e conter: Formulário Eletrônico do Everest (http://everest .
fapemig .br/home/login), devidamente preenchido . Belo Horizonte 
27 de maio de 2022. Ass. Signatário: Paulo Sérgio Lacerda Beirão - 
Presidente da FAPEMIG, Marcelo Gomes Speziali -Diretor de Ciência, 
tecnologia e Inovação .

20 cm -26 1640554 - 1

tErMo DE DoAÇÃoD MP 177/2021
Doadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais - FAPEMIG . Donatária: Prefeitura Municipal de Formiga/
MG . objeto: doação do(s) equipamento(s) adquirido(s) para execução 
do(s) Projeto(s) tCt 17 .038/11,tCt 19 .020/13 e tCt 21 .08/15 . 
Data de assinatura: 16/05/2022. Valor Total: R$ 66.097,88 (Sessenta 
e seismil, noventa e sete reais e oitenta e oito centavos) . Signatários: 
Camila Pereira de oliveira ribeiro - Diretora de Planejamento, 
Gestão e Finanças da FAPEMIG,Eugênio vilela Júnior, prefeito 
da Cidade de Formiga ecoma interveniência do EStADo DE 
MINAS GErAIS, AtrAvÉS DA SECrEtArIA DE EStADo DE 
DESENvoLvIMENto ECoNÔMICo, por seu Superintendente de 
Planejamento, Gestão e Finanças Sr . Fernando Henrique Guimarães 
rezende . obs: A publicação extemporânea deste instrumento deu-se 
em virtude da demora na tramitação externa .

4 cm -26 1640577 - 1

rESuLtADo DE JuLGAMENto ProPoStAS AProvADAS 
PArA HABILItAÇÃo CHAMADA FAPEMIG 10/2021 
CADAStrAMENto DAS FuNDAÇÕES DE APoIo

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 
FAPEMIG divulga o resultado parcial referente à CHAMADA 
FAPEMIG 10/2021 – CADASTRAMENTO DAS FUNDAÇÕES DE 
APoIo . Foram apresentadas 02 propostas e todas foram habilitadas 
na Fase 1, conforme itens 9 e 12 desta Chamada . A relação com as 
propostas aprovadas encontra-se na homepage da FAPEMIG, no 
seguinte endereço: www .fapemig .br . Ass . Camila Pereira de oliveira 
ribeiro, Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG e 
Comissão de Avaliação Multidisciplinar . Belo Horizonte, 26 de maio 
de 2022 .

3 cm -26 1640529 - 1

rESuLtADo PArCIAL DE JuLGAMENto
ProPoStAS AProvADAS PArA CoNtrAtAÇÃo

CHAMADA FAPEMIG 01/2022
DEMANDA UNIVERSAL – FAIXA A

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - 
FAPEMIG, considerando o disposto no item 7 .6 da Chamada 01/2022 
que prevê a possibilidade de divulgação do resultado parcial de 
julgamento, sem prejuízo ao resultado final da Chamada, divulga o 
rESuLtADo PArCIAL das propostas aprovadas para contratação 
no âmbito da Faixa A da Chamada nº 01/2022 - DEMANDA 
uNIvErSAL . Foram apresentadas 192 propostas, sendo que 47 
não foram enquadradas à Chamada, 35 foram indeferidas e 110 

foram aprovadas . A relação completa das propostas aprovadas e não 
aprovadas, com as respectivas justificativas, encontra-se na homepage 
da FAPEMIG, no seguinte endereço: www .fapemig .br . o prazo para 
interposição de recurso é de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do 
primeiro dia após a data de publicação deste resultado no diário oficial 
“Minas Gerais”, nos termos da Chamada . 

Belo Horizonte, 26 de maio de 2022 . Ass . Prof . Dr . Marcelo Gomes 
Speziali, Diretor de Ciência, tecnologia e Inovação da FAPEMIG .

5 cm -26 1640508 - 1

NotIFICAÇÃo Por EDItAL
o Presidente da Comissão da tomada de Contas Especial 01/2022, 
instaurada no âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais – FAPEMIG, por meio da Portaria PRE n. 01/2022, 
publicada em 07/01/2022, com a finalidade de apurar os fatos, 
identificar os responsáveis e quantificar o dano ao erário, em face da 
possível prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de que resulte 
dano ao erário, em decorrência do Termo de Cooperação Técnica n° 
19 .020/2013, atendendo ao disposto no inciso Iv, do artigo 47 da Lei 
Complementar n .º 102, de 17 de janeiro de 2008 e nos artigos 2° e 8°da 
Instrução Normativa n .º 03/2013 do tribunal de Contas do Estado e em 
razão das diversas tentativas anteriores infrutíferas de notificação  por 
todos os  meios legais cabíveis, como via postagens pelos correios, e 
e-mail, NotIFICA a pessoa física, Sr . olivan rodriguez Silva Júnior 
(CPF 752 .790 .706-10) Coordenador e responsável pelo projeto tCt-
19.020/2013, identificado como possível responsável pelo dano ao 
erário no valor de R$ 21.573.911,03 (vinte e um milhões, quinhentos 
e setenta e três mil, novecentos e onze reais e três centavos), para, 
querendo, apresentar DEFESA, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos 
fatos acusatórios constantes na referida Portaria, quais sejam: “... por 
ter, em tese, incorrido na prática dos ilícitos descritos no inciso Iv, 
do artigo 47 da Lei Complementar n .°102, de 17 de janeiro de 2008 e 
nos artigos 2° e 8°da Instrução Normativa n° 03/2013 do tribunal de 
Contas do Estado” .
O notificado ou seu procurador devidamente constituído, deverá 
entrar em contato pelo e-mail, <cpt@fapemig.br>, para receber as 
devidas orientações relativas ao necessário cadastramento prévio 
no Sistema Eletrônico de Informações – SEI, tendo em vista que 
o referido processo atualmente tramita em meio eletrônico, sob o nº 
2070 .01 .0000092/2022-39, conforme determinação do Decreto nº 
47.228/2017. Após o cadastramento no SEI, será fornecido o acesso 
eletrônico a todos os atos processuais e poderá inserir sua defesa ou 
outras manifestações nos autos, conforme o caso. Ressalta-se, por fim, 
que a presente publicação torna válida e eficaz esta notificação, para 
todos os fins legais, e que, portanto, a tramitação processual prosseguirá 
independentemente de manifestação da defesa . 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - Belo 
Horizonte, 26 de maio de 2022 . Ass .) rodrigo Borges Soares - 
Presidente da tomada de Contas Especial nº  01/2022 .

9 cm -26 1640601 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE
ExtrAto DE DoAÇÃo

Termo de doação eletrônico nº 669/2022 – PROCESSO SEI N° 
2420.01.0000778/2022-08 – Partes: IDENE e o Consórcio de 
Infraestrutura e Desenvolvimento de Minas Gerais - INFrAMINAS . 
Doação em caráter definitivo e sem encargos do quantitativo de: 685 
tubos de PvC de 25mm, 699 tubos de PvC de 32mm, 1 .316 tubos de 
PvC de 50mm, 30 caixas d’água de 500 litros, 05 caixas d’água de 
5 .000 litros, 02 caixas d’água de 10 .000 litros e 02 caixas d’água de 
15 .000 litros . Assinam em 26/05/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da 
Silva, pelo doador, e Eduardo rabelo Fonseca, pelo donatário .

ExtrAto DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 655/2022 – PROCESSO SEI N° 
2420.01.0000960/2022-41 – Partes: IDENE e o MUNICÍPIO DE MATO 
VERDE. Doação em caráter definitivo e sem encargos do quantitativo 
de: 04 grades aradoras, 04 carretas agrícolas e 01 pulverizador agrícola . 
Assinam em 26/05/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo 
doador, e Pedro Henrique Horta Freitas, pelo donatário .

ExtrAto DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 667/2022 – PROCESSO SEI N° 
2420.01.0000954/2022-09 – Partes: IDENE e o MUNICÍPIO DE 
JAPONVAR. Doação em caráter definitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 01 escavadeira hidráulica e 01 pulverizador agrícola . 
Assinam em 26/05/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo 
doador, e Welson Gonçalves da Silva, pelo donatário .

ExtrAto DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 657/2022 – PROCESSO SEI N° 
2420.01.0000966/2022-73 – Partes: IDENE e o MUNICÍPIO DE 
DIVINOLÂNDIA DE MINAS. Doação em caráter definitivo e sem 
encargos do quantitativo de: 05 grades aradoras, 03 carretas agrícolas e 
02 pulverizadores agrícolas . Assinam em 26/05/2022: Carlos Alexandre 
Gonçalves da Silva, pelo doador, e rodrigo Magalhães Coelho, pelo 
donatário .

ExtrAto DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 666/2022 – PROCESSO SEI N° 
2420.01.0000961/2022-14 – Partes: IDENE e o MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DA LAGOA. Doação em caráter definitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 01 grade aradora, 01 pulverizador agrícola . Assinam 
em 26/05/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
Carlos Alberto Mota Dias, pelo donatário .

ExtrAto DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 668/2022 – PROCESSO SEI N° 
2420.01.0000947/2022-04 – Partes: IDENE e o MUNICÍPIO DE 
FELIXLÂNDIA. Doação em caráter definitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 03 grades aradoras, 02 carretas agrícolas . Assinam 
em 26/05/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
vanderli de Carvalho Barbosa, pelo donatário .

ExtrAto DE DoAÇÃo
Termo de doação eletrônico nº 656/2022 – PROCESSO SEI N° 
2420.01.0000158/2022-64 – Partes: IDENE e o MUNICÍPIO DE 
CATUJI. Doação em caráter definitivo e sem encargos do quantitativo 
de: 10 barracas de feira . Assinam em 26/05/2022: Carlos Alexandre 
Gonçalves da Silva, pelo doador, e Maria José de Oliveira, pelo 
donatário .

12 cm -26 1640434 - 1

AGêNciA DE DESENvoLvimENto 
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA 

Do vALE Do AÇo - ArmvA
ExtrAto DE HoMoLoGAÇÃo 

Modalidade: Dispensa de licitação por valor - Cotação Eletrônica de 
Preços nº. 2461022 000003/2022– SEI nº 2460.01.0000071/2022-31. 
Objeto: prestação de serviços gráficos. Homologo o processo de 
compra à empresas Lote Único - oNESIo ALExANDrE DE SouZA 
JuNIor - ME, inscrita no CNPJ sob o 23 .168 .885/0001-38, no valor 
total de R$5.860,00 (cinco mil, oitocentos e sessenta). Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº 2461 15 127 064 4406 0001 33 90 39 31 0 10 1, 
2461 15 127 064 4345 0001 33 90 39 31 0 10 1 . 

Ipatinga, 25 de maio de 2022 . 
João Luiz Teixeira Andrade – Diretor Geral da ARMVA

3 cm -26 1640449 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

LICITAÇÃO – EDITAL BDMG-09/2022 – ALTERAÇÕES 
E rEDESIGNAÇÃo DA SESSÃo PÚBLICA

 o BDMG torna público que empreendeu alterações no edital BDMG-
09/2022, processo de compras nº 5201006 000001/2022 no portal 
Compras MG . As alterações e o edital consolidado podem ser acessados 
na página referente à licitação, no portal do BDMG na internet – https://
bit.ly/3z0LNew –, e no portal Compras MG – www.compras.mg.gov.
br –, onde ocorrerá a sessão pública. Em razão das alterações a sessão 

pública foi redesignada para o dia 09/06/2022, nos mesmos ambiente 
virtual e horário . outras informações poderão ser obtidas mediante a 
funcionalidade Esclarecimentos / Impugnações relativa ao pregão, no 
portal Compras MG

AvISo DE LICItAÇÃo
 o BDMG torna público que realizará, no dia 10 de junho de 2022, 
às 09h30, pregão eletrônico edital BDMG-11/2022, planejamento 
nº 68/2022 no portal Compras MG, objetivando registro de Preços, 
pelo prazo de 12 (doze) meses, improrrogáveis, para locação avulsa de 
veículos, com motorista, para Belo Horizonte e região metropolitana, 
conforme as condições do edital e seus anexos . A sessão pública será 
realizada em ambiente virtual, na internet, no Portal de Compras 
MG, pelo endereço eletrônico www.compras.mg.gov.br . Cópia do 
edital poderá ser obtida gratuitamente nos endereços https://www .
bdmg .mg .gov .br/editais-licitacoes/ ou http://www .compras .mg .gov .
br . outras informações poderão ser obtidas mediante a funcionalidade 
Esclarecimentos / Impugnações relativa ao pregão, no portal Compras 
MG .

6 cm -26 1640566 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo
 Extrato do 6º termo Aditivo ao Convênio n° 4 .506 . Processo Interno 
n° 311/2016 . Contratado: Município de Lagoa Santa, CNPJ n° 
73.357.469/0001-56. Objeto: Prorrogação do convênio até 26/05/2024 
e consequente adequação ao plano de trabalho . Base Legal: Art . 51 
do Decreto n° 46 .319/2013 e art . 48 da resolução SEGov/AGE n° 
004/2015 . Data da Assinatura: 25/05/2022 .

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo
 Extrato do 4º termo Aditivo ao Contrato n° 10 .307 . Processo Interno 
n° 118/2018. Contratado: Imagem Geosistemas e Comércio LTDA, 
CNPJ n° 67.393.181/0001-34. Objeto: Retifica o contrato, excluindo 
sua Cláusula 5, prorroga do prazo de vigência por 09 meses, fixando-se 
novo prazo até 20/06/2023, e reajusta o valor do contrato em 7,8%, 
percentual inferior ao INPC acumulado no período . Base Legal: Art . 
71, da Lei 13 .303/16 . Data da Assinatura: 25/05/2022 .

4 cm -26 1640551 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENto DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG

CoMuNICADo DE CoNtINuIDADE - 
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. A continuidade do processo licitatório, será no dia 
02/06/2022 às 08:30 horas no mesmo local previsto no item 1 .1 do 
Edital . Data: 26/05/2022 .

rESuLtADoS DE LICItAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0187 – PEM

objeto: Conjunto e Capas para Chuva . Proposta vencedora: trentin 
Comércio de Roupas e Acessórios Ltda. para o Lote 01 – Cota Principal 
no valor de R$ 313.845,00 e para o Lote 02 – Cota Reservada no valor 
de R$ 79.980,00, perfazendo o valor total de R$ 393.825,00.

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2022/0209 – PEM
objeto: Medidores de nível . Proposta vencedora: IMtECH Indústria 
e Comércio de Automação Ltda., para o Item 01- Cota Principal no 
valor de R$ 63.632,00 e para o Item 02- Cota Reservada no valor de R$ 
15.908,00, perfazendo um total de R$ 79.540,00.

PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - nº 05.2022/0212– PES
objeto Serviços de usinagem e Caldeiraria . Proposta vencedora: Delta 
Comércio e Serviços Ltda., no valor total de R$207.593,16.

PrEGÃo ELEtrÔNICo PArA rEGIStro DE 
PREÇOS CPLI Nº 05.2022/3052 – PEM

objeto: Pneus Novos . Proposta vencedora: rG Pneus Ltda para os lotes 
01 - cota principal no valor de R$ 2.391.447,92 e 02 - cota reservada 
no valor de R$ 79.791,48, perfazendo um total de R$ 2.471.239,40. 
Lote 03 - Cota Principal: Encerrado . Não houve empresa vencedora, 
conforme consta dos autos . Lote 04 - Encerrado . Deserto .

AvISoS DE LICItAÇÃo
LICItAÇÃo Nº CPLI .1120220103

objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras 
e serviços de melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário da 
cidade de Prados/MG . Dia: 22/06/2022 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 numero da 
licitação), a partir do dia 27/05/2022 .

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0255 – PEM
objeto: transformador 1500 kva . Dia da Licitação: 10 de junho de 
2022 às 08:45 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir 
do dia 30/05/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações e 
Contratos/Licitação) .

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0272 – PEM
objeto: Concentradores de amostras para extratos orgânicos . Dia 
da Licitação: 10 de junho de 2022 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 30/05/2022 no site:www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0279 – PES
objeto: Planejamento e Implatação de trabalho socioambiental . Dia 
da Licitação: 10 de junho de 2022 às 09:15 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 30/05/2022 no site:www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PREGÃO ELETRÔNICO CPLI Nº 05.2022/0280 – PEM
objeto: Conjunto Motobombas . Dia da Licitação: 10 de junho de 2022 
às 09:30 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
30/05/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

A DIrEtorIA

DISPENSA DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso xv da Lei Federal 13 .303/16 . 
Processo: 41 .918 . objeto: Contratação emergencial para obras e serviços 
de manutenção e crescimento vegetativo de esgoto para a para a área 
de abrangência da Gerência regional Metropolitana oeste - GrMo . 
Prestador e Valor: Conata Engenharia Ltda, R$ 5.755.104,53. Prazo 
de vigência: 180 dias, a contar do dia 05/04/2022 . reconhecimento 
do Ato: Sérgio Neves Pacheco – Unidade de Negócio Metropolitana. 
Guilherme Frasson Neto – Diretoria de Operação. Ratificação do Ato: 
Carlos Eduardo Tavares de Castro – Diretor-Presidente da COPASA.

DISPENSA DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso xv da Lei Federal 13 .303/16 . 
Processo: 41 .736 . objeto: obras emergenciais de recuperação e 
correção de rompimentos causados na adutora de água bruta de Fechos . 
Prestador e Valor: CANAL ENGENHARIA LTDA, R$ 2.346.531,97. 
Prazo de Vigência: 180 dias. Reconhecimento do Ato: Cláudio César 
Dotti – Superintendência de Empreendimentos, Ricardo Augusto 
Simões Campos – Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio 
Ambiente e Empreendimentos. Ratificação do Ato: Carlos Eduardo 
Tavares de Castro. – Diretor-Presidente da COPASA.

DISPENSA DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso xv da Lei Federal 13 .303/16 . 
Processo: 41 .981 . objeto: obras e serviços emergenciais de reposição 
da área erodida, proteção de taludes, impermeabilização de superfície, 
contenção, terraplenagem e plantio de vegetação nas barragens I e II 
(empreendimento Mundo Mineração) . Prestador e valor: ALuGANE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., R$ 682.877,32. Prazo 
de Vigência: 180 dias. Reconhecimento do Ato: Cláudio César 
Dotti – Superintendência de Empreendimentos, Guilherme Frasson 
Neto – Diretor de Desenvolvimento Tecnológico, Meio Ambiente e 
Empreendimentos Interino. Ratificação do Ato: Carlos Eduardo Tavares 
de Castro. – Diretor-Presidente da COPASA. 
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SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto SociAL
EDItAL DE CHAMAMENto PÚBLICo SEDESE Nº 03/2022

Considerando a DECISÃo DE rECurSo ADMINIStrAtIvo Do EDItAL DE CHAMAMENto PÚBLICo SEDESE Nº 03/2022 (47092193), e 
em conformidade com o item 7 .4 .1 do edital de chamamento público nº 03/2022, que estabelece que o cronograma pode ser alterado por conveniência 
e oportunidade da Administração Pública, e o item 9 .1, que determina que serão incorporados a este Edital, para todos os efeitos, quaisquer atos 
complementares, avisos, comunicados e convocações, relativos ao chamamento e publicados no portal eletrônico da SEDESE (www .social .mg .gov .
br), fica estabelecido que o ANEXO VI - CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PÚBLICO passa a vigorar com a seguinte redação:

 Etapa  Descrição da Etapa  Data
1 Publicação do edital de chamamento público . 26/02/2022
2 Sessão pública para dirimir dúvidas sobre o edital 18/03/2022
3 Envio de propostas pelas oSCs interessadas . 28/02/2022 até 29/03/2022
4 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção . 30/03/2022 até 06/05/2022
5 Saneamento de erros formais pela oSC . 07/05/2022 até 11/05/2022
6 Análise e julgamento das propostas . 12/05/2022 até 13/05/2022
7 Divulgação do resultado preliminar de classificação das propostas. 14/05/2022
8 Interposição de recursos contra o resultado preliminar (se houver) . 16/05/2022 até 20/05/2022
9 Análise dos recursos 23/05/2022 até 27/05/2022
10 Divulgação das decisões recursais proferidas e divulgação do novo resultado preliminar . 27/05/2022

11 republicação do resultado preliminar, considerando nulidade do ato de resultado preliminar publicado 
em 14/05/2022 27/05/2022

12 reabertura do prazo para interposição de recursos contra o novo resultado preliminar 30/05/2022 até 03/06/2022
13 Análise dos recursos 06/06/2022 até 10/06/2022

14 Divulgação das decisões recursais proferidas, homologação e publicação do resultado definitivo do 
chamamento público . Até 11/06/2022

15 Envio da documentação exigida para celebração Até 20 dias após a publicação 
do resultado definitivo

 Belo Horizonte, 26 de maio de 2022
 Duílio Silva Campos
 Masp: 1 .483 .096-2

 Subsecretário de Direitos Humanos

 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti
 Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
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 DECISÃo DE rECurSo ADMINIStrAtIvo Do EDItAL 
DE CHAMAMENto PÚBLICoSEDESE Nº 03/2022

RECORRENTE:PEMSE – POLO DE EVOLUÇÃO DE MEDIDAS 
SoCIoEDuCAtIvAS
trata-se de recurso administrativo interposto tempestivamente 
pelaPEMSE – POLO DE EVOLUÇÃO DE MEDIDAS 
SoCIoEDuCAtIvAS (46927923), referente ao processo de seleção 
pública de organização da sociedade civil, para celebrar termo de 
colaboração, que tem como objeto a implementação e manutenção das 
atividades dos Centros de referência em Direitos Humanos (CrDH) 
em 04 (quatro) territórios de desenvolvimento do Estado de Minas 
Gerais: Sul (CrDH em Alfenas), Norte (CrDH em Montes Claros), 
Mucuri (CRDH em Teófilo Otoni) e Mata (CRDH em Juiz de Fora) 
- Edital 03/2022, nos termos da Cláusula Sétima do Edital, alegando 
o seguinte:

 “2.1 Da não observância do instrumento convocatório

 A) Da falta de divulgação do resultado do certame no sítio eletrônico 
da SEDESE DATA MAXIMA VENIA, o resultado da classificação 
preliminar não obedeceu aos ditames do edital, eis que assim dispõe 
O instrumento convocatório trouxe, dentre as informações sobre o 

resultado do certame, que: 6.4.3.2. Os resultados, em classificação 
ordenada das Propostas de acordo com o número de pontos obtidos 
em ordem decrescente, do maior para o menor número de pontos, 
serão publicados no sítio eletrônico da SEDESE (www .social .mg .gov .
br) até 2 (dois) dias úteis posterior ao prazo para avaliação das 
propostas . Ao se observar o sítio eletrônico da SEDESE () no prazo 
previsto item supracitado, não se verificou a publicação do resultado 
preliminar, desobedecendo, portanto, os termos do edital . Não obstante 
ainda a imposição de alterações do cronograma, por conveniência 
e oportunidade da administração pública, fica claro, portanto, que o 
resultado preliminar não deve prosseguir, sem que todas as exigências 
previstas para sua publicação sejam cumpridas . Logo, se tais exigências 
não foram cumpridas no certame, ao contrário, apenas condicionam e 
impossibilitam a transparência e competitividade entre as oSCs, resta 
ferido em absoluto o princípio constitucional e administrativo da 
isonomia. Sobre isonomia, verifica-se o posicionamento de Marçal 
Justen Filho (JuStEN FILHo, Marçal Comentários à Lei de Licitações 
e Contratos Administrativos, 5. ed. São Paulo: Dialética 1998, p. 56/57) 
nos seguintes termos: A isonomia não obriga adoção de formalismo 
irracional . Atende-se ao princípio da isonomia quando se assegura que 
todos os licitantes poderão ser beneficiados por idêntico tratamento 
menos severo. A própria Constituição Federal de 1988 assevera com 

 
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 3202205262233210125.



 26 – sexta-feira, 27 de Maio de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
rigor: Art . 37 . A administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da união, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] Conclui-se, 
portanto, que é injustificada a ausência de publicação no sítio informado 
no certame, de modo que não pode a Administração Pública frustrar a 
exigência legal de seus princípios constitucionais e prosseguir com tal 
resultado, mesmo que preliminar .

 B) Da não observância da publicação da classificação das entidades 
participante do certame . Consoante estabelece o item 6 .4 .3 .2 .: os 
resultados, em classificação ordenada das Propostas de acordo com 
o número de pontos obtidos em ordem decrescente, do maior para 
o menor número de pontos, serão publicados no sítio eletrônico da 
SEDESE (www.social.mg.gov.br) até 2 (dois) dias úteis posterior ao 
prazo para avaliação das propostas. Além de não ter tido publicado o 
resultado do sítio eletrônico da SEDESE conforme previsão editalícia, a 
publicação do resultado também não observou os parâmetros previstos 
no item supracitado, uma vez que não há divulgação em ordem com 
o número de pontos obtidos em ordem decrescente, do maior para o 
menor número de pontos . PErMISSA vENIA, o resultado publicado 
(em ambiente não previsto no edital) trouxe, tão somente, o nome 
das entidades habilitadas e classificadas em cada um dos territórios 
relacionados no edital, o que demonstra, de sobejo, o total desrespeito 
ao texto do edital, ferindo-se os princípios constitucionais que regem a 
Administração Pública (legalidade, isonomia, publicidade e eficiência), 
eivando de nulidade o presente processo licitatório. “

 Ante as alegações da recorrente, a Comissão de Seleção(47078476) 
esclarece que:

 “A forma empregada para dar publicidade ao resultado preliminar 
de classificação das propostas (publicação no Diário Oficial) diverge 
da forma prevista pelo item 6 .4 .3 .2 do Edital (publicação no sítio 
eletrônico da Sedese), conforme constatado pela PEMSE . Entretanto, 
a Comissão de Seleção entende que, ao contrário do que argumenta 
a oSC, não houve descumprimento do princípio da isonomia, uma 
vez que a publicação em forma diversa da prevista não implica em 
tratamento diferenciado, não gera benefício a uma proponente em 
detrimento de outra, tampouco impossibilita a competitividade entre 
as oSCs proponentes . A Comissão de Seleção entende que houve um 
erro formal ao se empregar uma forma de publicidade diferente da 
prevista, o qual deve ser sanado conforme orientação jurídica . todavia, 
a Comissão de Seleção considera que tal divergência não pode ser 
classificada como um “vício insanável” e que anular todo o processo 
de chamamento público em função disso configuraria um formalismo 
irracional que iria, aí sim, ferir o princípio da eficiência.”

 Importante ressaltar, conforme constatado, que o referido resultado 
publicado no Diário Oficial do Estado (Jornal Eletrônico Minas 
Gerais), atendeu aos princípios da publicidade e isonomia, em que pese 
a divergência com o meio previsto no Edital, erro formal que deve ser 
corrigido .Nova publicação do resultado não altera o teor da análise e do 
critério de seleção, sem prejuízo ao certame.

 Ademais, alega a Recorrente que a publicação do resultado também 
não teria observado os parâmetros de pontuação, sem a devida em 
ordem decrescente de pontos obtidos, do maior para o menor . todavia, 
a Comissão de Seleção esclarece que:

 “O requisito de apresentar a classificação ordenada das Propostas de 
acordo com o número de pontos obtidos em ordem decrescente, do 
maior para o menor número de pontos, foi devidamente atendido nos 
supracitados Atos de Resultados 1 e 3. Para os territórios Sul (CRDH 
em Alfenas), Mucuri (CRDH em Teófilo Otoni) e Mata (CRDH 
em Juiz de Fora) houve apenas uma proposta habilitada a participar 
da etapa classificatória, logo os Atos de Resultados apresentaram, 
para cada território, o nome da única OSC habilitada e a respetiva 
pontuação obtida. Apenas para o território Norte (CRDH em Montes 
Claros) houve mais de uma proposta habilitada a participar da etapa 
classificatória, logo os Atos de Resultados apresentaram o nome da 
oSC habilitada que obteve a maior pontuação e a respetiva pontuação 
obtida e em seguida o nome da oSC habilitada que obteve a menor 
pontuação e a respetiva pontuação obtida . o suposto erro apontado no 
recurso apresentado pela PEMSE simplesmente não existe . E mesmo 
que ele existisse, a Comissão entende que ele seria mero erro formal, 
incapaz de ferir os princípios da legalidade, da isonomia, da publicidade 
e da eficiência.”

 Conforme esclarecido pela Nota Jurídica nº 200/2022 (46995330), 
emitidanos autos deste processo, verifica-se não tersido divulgada a 
etapa de classificação preliminar aqual se refere o recurso da Entidade 
ora em questão . Ademais,limitando-se à literalidade da cláusula6 .4 .3 .2 . 
do Edital, deveriam ter sido publicados no sítio eletrônico da SEDESE 
os resultados, em classificação ordenada de TODAS as propostas de 
acordo com o número de pontos obtidos em ordem decrescente, do 
maior para o menor número de pontos .

 Conforme publicação juntada aos autos (46598610), foram divulgadas, 
somente no Diário Oficial, a classificaçãoapenas das entidades 
habilitadas a prosseguir no certame, não estando em consonância com 
o que fora disposto no Edital de Chamamento Público .

 Assim, a orientação daAssessoria Jurídica é no sentido de acatar 
as razões recursais apresentadas pela recorrente, realizando a 
publicação do resultado preliminar e a classificação ordenada de 
todas as propostasde acordo com o número de pontos obtidos em 
ordem decrescente, do maior para o menor número de pontos, no sítio 
eletrônico da SEDESE, e reabrindoo prazo de impugnação ao resultado 
preliminar divulgado .

 Isso porque, o vício na publicação do resultado não contamina todo 
o processo de chamamento público, tratando-se de vício sanável . os 
atos administrativos emanados com vícios sanáveis estão sujeitos à 
convalidação . E esse instituto pode ser conceituado como “o processo 
de que se vale a Administração para aproveitar atos administrativos com 
vícios superáveis, de forma a confirmá-los no todo ou em parte”[1], 
com efeitos retroativos à data em que foi praticado o ato originário .

 Diante do exposto, resta claro que a publicidade não ocorreu em 
conformidade ao previsto ao Edital, pois não constou a entidade 
inabilitada, ora recorrente . Portanto, considerando que cabeà 
Administração Públicaanularseusprópriosatos, quando eivados de vícios 
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitosou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, faz-se necessária a 
anulação da publicação do resultado das entidades habilitadas .

 Desta forma, torna-se pública anulidade dos atos praticados em 
desacordo com o estabelecido em Edital, no caso, a publicação do 
resultado do certame. No entanto, fica claro que o certame não restou 
prejudicado, por não haver descumprimento do princípio da isonomia, 
uma vez que a publicação em forma diversa da prevista não implica 
em tratamento diferenciado, não gera benefício a uma proponente em 
detrimento de outra, tampouco impossibilita a competitividade entre as 
oSCs proponentes, sendo sanável com a nova publicação do resultado 
e comabertura de novo prazo para manifestação de recurso .

DECISÃo:

Ante todo o exposto e atendendo aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, interesse público e vinculação ao instrumento 
convocatório, e considerando os fundamentos acima apresentados, 
conheço do presente recurso, posto que tempestivoe, no mérito, 
DEFIroorECurSo tornando nulaa publicação do resultado, sem 
prejuízodo certame, determinandoa realização de nova publicação do 
resultado no site da Sedese, abrindo-se novo prazo recursal, conforme 
previsão noEDItAL DE CHAMAMENto PÚBLICoSEDESE Nº 
03/2022 .

Belo Horizonte, 26 de maio de 2022
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
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 rESuLtADo EDItAL Nº 03/2022
A Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, considerando o 
resultado da Comissão de Seleção do Edital de Chamamento Público 
Sedese nº 03/2022, instituída por meio da resolução SEDESE nº 
11, de 25 de fevereiro de 2022, com competência de executar o 
processo de seleção das organizações da sociedade civil referente ao 
Edital nº 03/2022, no uso de suas atribuições e considerando decisão 

do recurso Administrativo (47092193), torna nula a publicação do 
resultado preliminar publicado no Diário Oficial em 14 de maio de 
2022 eDIvuLGA o resultado das entidades inscritas, habilitadas e 
classificadas, para celebração de termo colaboração que tem como 
objeto a implementação e manutenção das atividades dos Centros de 
Referência em Direitos Humanos (CRDH) em 04 (quatro) territórios de 
desenvolvimento do Estado de Minas Gerais: Sul (CrDH em Alfenas), 
Norte (CRDH em Montes Claros), Mucuri (CRDH em Teófilo Otoni) 
e Mata (CrDH em Juiz de Fora), bem como da entidade inscrita e 
inabilitada, com suas respectivas pontuações:

 ENtIDADES INSCrItAS E HABILItADAS
 REGIÃO SUL – CRDH EM ALFENAS

CLASSIFICAÇÃo ENtIDADE PoNtuAÇÃo

1º
Associação dos Assentados 
Familiar do Assentamento 
Primeiro do Sul de Campo do 
Meio - Asfapsul

60 pontos

 REGIÃO NORTE – CRDH EM MONTES CLAROS
CLASSIFICAÇÃo ENtIDADE PoNtuAÇÃo

1º Cáritas Brasileira regional 
Minas Gerais 91 pontos

2º Esquadrão da vida de Montes 
Claros – CTEV 63 pontos

 REGIÃO MUCURI – CRDH EM TEÓFILO OTONI
CLASSIFICAÇÃo ENtIDADE PoNtuAÇÃo

1º
 Associação dos Bairros 
de Teófilo Otoni (Instituto 
Cidadania)

82 pontos

 REGIÃO MATA – CRDH EM JUIZ DE FORA
CLASSIFICAÇÃo ENtIDADE PoNtuAÇÃo

1º Instituto Educação e 
Cidadania – IEC 77 pontos

 ENtIDADES INSCrItAS E INABILItADAS
 rEGIÕES: SuL (CrDH EM ALFENAS MAtA), NortE 
(CrDH EM MoNtES CLAroS), MuCurI (CrDH EM 

tEÓFILo otoNI) E MAtA (CrDH EM JuIZ DE ForA)
CLASSIFICAÇÃo ENtIDADE PoNtuAÇÃo

00 Pemse – Polo de Evolução de 
Medidas Socioeducativas 40 pontos

MotIvAÇÃo:A proponente não apresentou documentação 
comprobatória de que não incorre nas vedações referentes aos itens 
2 .2 .1, 2 .2 .2, 2 .2 .3, 2 .2 .4, 2 .2 .5, 2 .2 .6 e 2 .3 do Edital .

 Belo Horizonte, 26 de maio de 2022 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretária de Estado de Desenvolvimento Social
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FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

ExtrAto DE CoNvÊNIo
Partes: Escola de Design da universidade Estadual de Minas Gerais/ 
Fundação de Educação para o trabalho de Minas Gerais . objeto: 
Convênio de Estágio Curricular obrigatório e não obrigatório a 
estudantes regularmente matriculados no curso de Design Gráfico da 
Escola de Design da universidade Estadual de Minas Gerais . vigência: 
5 (cinco) anos, a partir de 25/05/2022 . Dotações orçamentárias: 2281 .1
2 .333 .089 .4213 .0001 .339036 .01 .0 .10 .1 e 2281 .12 .333 .089 .4213 .0001 .
339018 .01 .0 .10 .1 .  Belo Horizonte, 26 de maio de 2022 .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
rESuMo Do tErMo DE DoAÇÃo DE 

MAtErIAL PErMANENtE Nº 1910003060
 (tErMo ELEtrÔNICo Nº 63/2022)

ProCESSo SEI Nº 1190 .01 .0002286/2021-95
Partes: SEF/MG x MuNICÍPIo DE SANtA roSA DA SErrA . 
Objeto: Doação, em caráter definitivo e sem encargos ao Município, 
dos bens móveis relacionados na Cláusula Primeira – “Do Objeto” 
do Termo de Doação. Valor dos bens doados: R$ 286,62. Data de 
Assinatura: 26/05/2022 .

Gustavo de oliveira Barbosa
Secretário de Estado de Fazenda de Minas Gerais

rESuMo Do ACorDo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA 
Nº 1910003054 (SEF/MG)

ProCESSo SEI Nº 1190 .01 .0006287/2022-26
Partes: EMG/SEF e uNIÃo/SuPErINtENDÊNCIA DA PoLÍCIA 
roDovIárIA FEDErAL Do EStADo DE MINAS GErAIS - 
SPrF/MG . objeto:  Desenvolvimento de ações e estabelecimento 
de procedimentos de cooperação técnica e operacional entre os 
Partícipes, com o intercâmbio de conhecimentos, informações, dados 
e tecnologias, a fim de incrementar as ações atinentes à fiscalização 
tributária, segurança pública e viária no âmbito do Estado de Minas 
Gerais. Não haverá transferência voluntária de recursos financeiros 
entre os participes para a execução do presente ACt . As despesas 
necessárias à plena consecução do objeto acordado, tais como: pessoal, 
deslocamentos, comunicação entre os órgãos e outras que se fizerem 
necessárias, correrão por conta das dotações específicas constantes nos 
orçamentos dos partícipes . vigência: 60 (sessenta) meses a partir de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário 
Oficial da União, podendo ser prorrogado sucessivamente por períodos 
equivalentes, bastando a manifestação favorável das partes .

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário 
de Estado Adjunto de Fazenda de Minas Gerais

rESuMo Do I tErMo ADItIvo Ao
CoNtrAto N .º 1910600093/2021

Partes: EMG/SEF e Construtora e Asfaltadora Barros LtDA - ME . 
Objeto: acréscimo no valor do contrato 1910600093/2021 de prestação 
de serviços para manutenção, intervenções e reparos em imóveis, 
a serem realizados no imóvel situado na Rua Vinte e Dois, nº 780 - 
Centro, em Ituiutaba/MG, onde funcionará a Administração Fazendária 
de Ituiutaba/SEF/MG . o valor anual estimado do contrato passará de 
R$ 497.500,00 para R$ 603.789,00 a partir da publicação deste termo 
aditivo . 

Pedro Antonio Alves – Chefe da AF/1ºNível/Uberlândia.
 uberlândia-MG, 25/05/2022 .

10 cm -26 1640570 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

ExtrAto DE CoNvÊNIo
Extrato do Convênio n° 1301001332/2022 . Partes: SEINFrA e o 
Município de tumiritinga . objeto: execução de pavimentação asfáltica 
em CBUQ. Valor: R$758.387,99. Dotação Orçamentária: nº 1301 15 
451 071 4154 0001 4 4 40 42 01 0 32 1 . vigência: 840 dias a partir da 
publicação . Assinatura: 26/05/2022 .
Extrato do Convênio n° 1301001279/2022 . Partes: SEINFrA e o 
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário dos Municípios do Extremo 
Sul de Minas - CIMESMI . objeto: realização de melhoramento de via 
pública em trecho da rodovia MG-295 situado entre os municípios de 
Consolação e Cambuí com execução de pavimentação asfáltica em 
CBuQ, rede de drenagem pluvial e sinalização viária; e construção 
de ponte mista com vão de 12,60 m x 12,45 m conforme Plano de 
Trabalho. Valor: R$ 18.383.336,46. Dotação Orçamentária: nº 1301 15 
451 071 4154 0001 4 4 70 42 01 0 10 1 e 1301 15 451 071 4154 0001 4 
4 70 42 01 0 95 1 . vigência: 840 dias a partir da publicação . Assinatura: 
26/05/2022 .

Extrato do Convênio n° 1301001278/2022 . Partes: SEINFrA e o 
Município de tabuleiro . objeto: execução de pavimentação asfáltica 
em CBUQ, rede de drenagem pluvial e sinalização viária. Valor: R$ 
322 .048,95 . Dotação orçamentária: nº 1301 15 451 071 4154 0001 4 4 
40 42 01 0 10 1 . vigência: 840 dias a partir da publicação . Assinatura: 
26/05/2022 .
Extrato do Convênio n° 1301001275/2022 . Partes: SEINFrA e 
o Município de turmalina . objeto: realização de execução de 
pavimentação asfáltica em Pré-Misturado a Frio - PMF. Valor: R$ 
749 .628,39 . Dotação orçamentária: nº 1301 15 451 071 4154 0001 4 4 
40 42 01 0 32 1 . vigência: 840 dias a partir da publicação . Assinatura: 
26/05/2022 .

6 cm -26 1640539 - 1

 ExtrAto DE tErMo DE trANSFErÊNCIA 
GrAtuItA DE BENS

Extrato do termo de transferência Gratuita de Bens nº 106/22 . Partes: 
SEINFrA e o Município Porto Firme . objeto: transferência gratuita 
de 2 conjuntos de vigas metálicas com 12 metros de comprimento . 
Assinatura: 25/05/2022 .
Extrato do termo de transferência Gratuita de Bens nº 117/22 . Partes: 
SEINFrA e o Município vieiras . objeto: transferência gratuita de 12 
metros de bueiros metálicos com 2,00 metros de diâmetro . Assinatura: 
25/05/2022 .

3 cm -26 1640115 - 1

ExtrAto Do JuLGAMENto DE rECurSoS 
ADMINIStrAtIvoS E rESuLtADo DA 

CoNCorrÊNCIA PÚBLICA SEINFrA N .º 001/2022 
- ProCESSo SEI N .º 1300 .01 .0006749/2021-65

objeto: Concessão dos serviços públicos de recuperação, modernização, 
manutenção e operação do terminal rodoviário Governador Israel 
Pinheiro – TERGIP – e dos terminais metropolitanos e estações de 
transferência – MOVE – da Região Metropolitana de Belo Horizonte/
MG. Tipo: Maior oferta de outorga fixa a ser paga ao poder concedente. 
O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Mobilidade, comunica que o Secretário de Estado 
de Infraestrutura e Mobilidade, cumprindo as exigências contidas no 
§4º, do art . 109, da Lei n .º 8 .666/93, e no item 24 .5, do edital, torna 
pública a decisão que julgou improcedentes os recursos interpostos pela 
SoCICAM ADMINIStrAÇÃo, ProJEtoS E rEPrESENtAÇÕES 
LtDA ., integrante do CoNSÓrCIo MovE MINAS, e pela SINArt - 
SoCIEDADE NACIoNAL DE APoIo roDovIárIo E turÍStICo 
LtDA ., razão pela qual manteve a decisão proferida pela Comissão 
Especial de Licitação que declarou o CoNSÓrCIo tErMINAIS 
BH vencedor da Concorrência Pública n.º 001/2022 – SEINFRA/
MG, eis que ausentes motivos para reforma da decisão recorrida . A 
íntegra da decisão poderá ser consultada nos sítios eletrônicos <www .
parcerias.mg.gov.br> e <www.infraestrutura.mg.gov.br>. O resultado 
da licitação será submetido pela Comissão Especial de Licitação à 
autoridade máxima competente para homologação e adjudicação do 
objeto da concessão

6 cm -26 1640060 - 1

ExtrAto DA AtA DE JuLGAMENto DA 
CoNCorrÊNCIA INtErNACIoNAL SEINFrA 

N .º 002/2022 - ProCESSo SEI N .º 1300 .01 .0003451/2021-65
objeto: CoNCESSÃo DE uSo Do EStáDIo JorNALIStA FELIPE 
DRUMMOND - “MINEIRINHO. Tipo: Maior oferta de outorga fixa 
a ser paga ao poder concedente . A Comissão Especial de Licitação, 
constituída pela resolução Conjunta SEINFrA/SEPLAG nº 001, 04 de 
abril de 2022, com fulcro no item 14 .25 ., do edital, torna pública a ata de 
julgamento que declarou o CoNSÓrCIo DMDL/ProGEN vencedor 
da Concorrência Internacional n.º 002/2022 – SEINFRA/MG. A partir 
da publicação da Ata de Julgamento, as demais LICItANtES terão 
direito de vista da documentação encartada em todos os ENvELoPES 
da LICItANtE vENCEDorA, e será aberto prazo para eventual 
interposição de recurso contra as decisões da CoMISSÃo, conforme 
disposto no item 15 do instrumento convocatório.A íntegra da ata e 
os documentos poderão ser consultados nos sítios eletrônicos <www .
parcerias.mg.gov.br> e <www.infraestrutura.mg.gov.br>. 

4 cm -26 1640444 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
CoNvoCAÇÃo

Edital nº: 028/2022  . Processo SEI nº: 2300 .01 .0307436/2021-36 . 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, a reunião de abertura da Proposta de Preços 
referente à licitação em epígrafe, será realizada no dia 30/05/2022, às 
14:30 h  (quatorze horas e trinta minutos) à Avenida dos Andradas, 
nº 1 .120, sala 1 .009, nesta Capital, convocando assim, todos os 
interessados em participar da referida reunião .

JuLGAMENto DE rECurSo
Edital nº: 013/2022 . Processo nº: 2300 .01 .0289784/2021-79 . o Diretor 
Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DEr/MG, no uso de suas atribuições e à vista 
do relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, acostado 
ao processo em epígrafe, resolve conhecer do recurso interposto por 
oLIvEIrA & rAE Engenharia Ltda ., na forma de direito constitucional 
de petição e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-a inabilitada 
no presente procedimento licitatório. 

JuLGAMENto DE LICItAÇÃo
Edital nº: rDC-030/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0072414/2022-81 . 
O presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, do 
Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de 
Minas Gerais - DEr/MG, torna público o resultado do julgamento da 
licitação objeto do edital em epígrafe, com a seguinte classificação das 
propostas de preços:  1º lugar: Bt CoNStruÇÕES LtDA .; 2º lugar: 
CoNStrutorA áPIA S .A . e 3º lugar: CoNSÓrCIo AMANHECE 
(Composto pelas sociedades CoNSErvA DE EStrADAS LtDA . e 
PAvIAGIL CoNStruÇÕES E CoMÉrCIo LtDA .) . Declara, ainda, 
a habilitação da licitante Bt CoNStruÇÕES LtDA ., na licitação 
objeto do edital em epígrafe . Dessa forma, a Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, aceita a proposta da empresa BT CONSTRUÇÕES 
LtDA ., CNPJ nº: 04 .810 .813/0001-06, com o preço global de 
R$57.844.796,43 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e quarenta e 
quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) 
referente a março de 2022, declarando-a vencedora da presente licitação . 
A partir desta publicação fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recursos nos termos do artigo 27 da Lei 12 .462/2011, 
tanto em relação ao julgamento das propostas, quanto  ao julgamento 
habilitatório e toda a documentação estará à disposição dos interessados 
no Núcleo de Licitações para análise nos horários de 09:00h às 11:00h 
e 14:00h às 16:00h .

EDItAL DE NotIFICAÇÃo Nº 001/2022, PArA rEtIrADA 
DE DoCuMENto No PrAZo DE 10 (DEZ) DIAS ÚtEIS, SoB 
PENA DE ELIMINAÇÃo . ProCESSo Nº 00203373 2301 2018 .

o Chefe do Núcleo de Licitações - NuL do DEr-MG, em face dos 
procedimentos licitatórios descritos neste instrumento, notifica 
as sociedades empresárias que deles participaram e que restaram  
inabilitadas definitivamente, consoante relação a seguir exposta, para 
que providenciem a retirada do (s) respectivo (s) envelope (s) de proposta 
de preços junto ao NuL/DEr-MG (Lei nº 8 .666/93, art . 43, inc . II), no 
prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da publicação do 
presente edital .Assinale-se que, caso não seja providenciada a retirada 
do (s) referido (s) documento (s) no prazo estabelecido, será, então, 
procedida a sua eliminação, acorde Nota Jurídica, acostada às fls. 02/05 
do processo nº 00203373 2301 2018 .
relação:
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 010/2017 e 011/2017.
Empresa ELLENCO – CONSTRUÇÕES LTDA.
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 022/2019.
Empresa CoNCrEMAt ENGENHArIA E tECNoLoGIA S .A .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 017/2016.
Empresa SotErBA tErrAPLENAGEM E oBrAS LtDA .

- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 018/202, 029/2021, 
033/2021, 026/2020 e 041/2020
Empresa rt AMBIENtAL EIrELI EPP .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 007/2021 e 014/2021.
Empresa CoNSPAvI CoNStrutorA
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 017/2016 e 024/2016.
Empresa KM CoNStruÇÕES .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 030/2018, 043/2017, 
062/2018, 053/2013, 044/2017, 018/2014 e 023/2014 .
Empresa EFICIENCIA CoNStrutorA
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 040/2021, 029/2013, 
108/2012 e 004/2013 .
Empresa PEtrEL ENGENHArIA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 002/2004 e 003/2004.
Empresa GASPAr CoNStrutorA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 011/2017.
Empresa CADAr ENGENHArIA E ArQuItEturA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 016/2020 e 017/2020.
Empresa ENGESur CoNSuLtorIA E EStuDoS tÉCNICoS 
LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 021/2016.
Empresa EPC ENGENHArIA ProJEto CoNSuLtorIA S/A .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 01/2018.
Empresa CoNSoL ENGENHEIroS CoNSuLtorES LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 019/2021 e 120/2021.
Empresa CoNE PP CoNSuLtorIA  LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 021/2021, e  015/2021.
Empresa tAMASA ENGENHArIA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 046/2013 e 055/2013.
Empresa CoNStrutorA GoMES LourENÇo LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 014/2020.
Empresa SD CoNSuLtorIA E ENGENHArIA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 013/2018, 023/2016, 
003/2010, 011/2016, 014/2018, 028/2018 e 060/2021 .
Empresa BT – Construções LTDA.
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº:  012/2015.
Empresa HABItENGE EMPrEENDIMENtoS E ENGENHArIA 
LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 007/2011, 126/2021 e 
128/2021 .
Empresa MoDuLuS ENGENHArIA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 102/2012.
Empresa DYNAtESt ENGENHArIA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 038/2009 e 039/2009.
Empresa CoNStrutorA FErrEIrA JÚNIor LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 018/2016,  024/2014 e 
025/2014 .
Empresa Construtora ArCo LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 021/2016.
Empresa vEtEC ENGENHArIA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 013/2016.
Empresa CoNtrAFortE ENGENHArIA LtDA .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 013/2016 e 018/2016.
Empresa CoNStrutorA tENErIFE
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 023/2019.
Empresa BurEAu vErItAS .
- Concorrência/Tomada de Preços – Edital nº: 008/2013.
Empresa SC CoNSuLt .
Assim, expede-se o presente edital, para que produza os devidos efeitos 
jurídicos e legais .

ExtrAtoS DE CoNtrAtoS
Errata: Na matéria referente ao Contrato DC-009/2022, publicada na 
página 32 do dia 17/05/2022, onde se lê “A partir de 16/05/2022”, 
leia-se “A partir de 23/05/2022” .
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: tECNoPAv ENGENHArIA 
LtDA . Instrumento: ordem de Início em 23/05/2022 ao Contrato 
DC-013/2022 . recuperação funcional da via principal do Anel 
rodoviário Sul de Montes Claros, 4,7 km de extensão, na rodovia 
LMG-653 . Processo nº 2300 .01 .0134268/2021-75
Errata: Na matéria referente ao Contrato DC-010/2022, publicada na 
página 32 do dia 17/05/2022, onde se lê “A partir de 16/05/2022”, 
leia-se “A partir de 23/05/2022” .
Doador: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Donatário: rHENYS DA SILvA CAMBrAIA . 
Instrumento: Termo de Doação - DER/DF – 07/2022. Objeto: doação 
de 18 (dezoito) árvores com volume total estimado de 5,15 m³ (cinco 
vírgula quinze metros cúbicos), cuja supressão dos indivíduos arbóreos 
ocorrerão devido à necessidade de execução da obra emergencial entre 
os km 152,8 e 153, pertencente a 14ª URG – PATOS DE MINAS - MG, 
totalizando um valor estimado de R$ 257,50 (duzentos e cinquenta e 
sete reais e cinquenta centavos) . Finalidade: execução de pontes, mata-
burros, cercas, produção de tabas, escoras, pranchas para passadiço e 
demais finalidade. Processo:2300.01.0043647/2022-14.
Doador: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais . Donatário:  LuIZ PAuLo GLÓrIA GuIMArÃES . 
Instrumento: Termo de Doação - DER/DF – 09/2022. Objeto: de 
1 .584,60 m³ (mil quinhentos e oitenta e quatro vírgula sessenta metros 
cúbicos), que vem sendo suprido para a realização das obras de 
implantação da duplicação da rodovia Br-135, nas proximidades do 
município, pertencente a 9ª URG – CURVELO- MG, totalizando um 
valor estimado de R$ 7.559,01 (sete mil, quinhentos e cinquenta e nove 
reais e um centavo) . Finalidade:  execução de serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, viveiro de 
produção de mudas, recuperação de nascentes, adequação de pontes 
e estradas, curvas de nível e barragens e cercamentos em áreas rurais 
dentro do município de Curvelo . Processo:2300 .01 .0068117/2022-88 .
Doador: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Donatário: LINDoMAr AMAro BorGES . 
Instrumento: Termo de Doação - DER/DF – 09/2022. Objeto: 1.283 
(mil duzentos e oitenta e três) exemplares arbóreos com geração de 
aproximadamente 113 m³ (cento e treze metros cúbicos) de material 
lenhoso, oriundos das atividades de supressão de vegetação na faixa 
de domínio da LMG-748, trecho: vIADuto rFFSA - Entr° Br-365, 
km 21 ao km 28, pertencente a 11ª urG-  uBErLÂNDIA/MG, 
totalizando um valor global de R$ 879,60 (oitocentos e setenta e nove 
reais e sessenta centavos) . Finalidade: a utilização do material nos 
diversos programas sócio ambientais da Secretaria de Meio Ambiente 
do município . Processo:2300 .01 .0092723/2020-85 .
Doador: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado 
de Minas Gerais . Donatário: CÉSAr CAEtANo DE ALMEIDA 
FILHO. Instrumento: Termo de Doação - DER/DF – 05/2022. 
objeto: 1 .665 (mil, seiscentas e sessenta e cinco) árvores condenadas, 
totalizando um volume de 1 .078 m³ (mil e setenta e oito metros cúbicos) 
a serem suprimidas na faixa de domínio da rodovia AMG-1410, trecho: 
Entrº BR-354 -Carmo do Paranaíba, pertencente a 14ª URG – PATOS 
DE MINAS - MG, totalizando um valor estimado de R$ 53.900,00 
(cinquenta e três mil e novecentos reais) . Finalidade: execução de 
pontes, mata-burros, cercas, produção de tabas, escoras, pranchas para 
passadiço e demais finalidades. Processo: 2300.01.0044741/2022-61.

AvISoS
A Superintendência de transporte Intermunicipal e Metropolitano leva 
ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar 
impugnação, por escrito e fundamentada, protocolizando o documento 
através do sistema SEI/MG ou na Cidade Administrativa - Edifício 
Gerais - rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - 1º andar - Bairro Serra 
verde, Belo Horizonte/MG ou no posto uAI - Praça 7 - Centro - Belo 
Horizonte/MG no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do primeiro 
dia útil após a data desta publicação. 
AvISo SEINFrA/StIM-DGtI         Nº: 038/2022
Processo: L3084/601/Hor SEI/GovMG: 1300 .01 .0002927/2022-48
Linha: 3084 - PIuM-I - ForMIGA
Interessado:  vIACAo SAo MIGuEL LtDA
Assunto: Linha 3084 - PIUM-I – FORMIGA – Partidas de PIUMHI: 
Alterar a frequência dos horários de 06h30 de diário para segunda a 
sexta e 09h00 de diário para sábado e domingo; cancelar os horários 
de 13h00 e 15h00 . Partidas de ForMIGA: Alterar a frequência dos 
horários de 06h00 de diário para segunda a sexta e 09h00 de diário para 
sábado e domingo; cancelar os horários de 13h00 e 15h00 .
AvISo SEINFrA/StIM-DGtI         Nº: 039/2022
Processo: L3838/600/Hor SEI/GovMG: 1300 .01 .0002878/2022-13
Linha: 3838 - SAo JoAo DEL rEI - PIEDADE Do rIo GrANDE, 
vIA Br383
Interessado:  GILSoNtur trANSPortE E turISMo LtDA .
Assunto: Linha 3838 - SAo JoAo DEL rEI - PIEDADE Do rIo 
GRANDE, VIA BR383 – Partidas de SAO JOAO DEL REI: Cancelar 
os horários de 08h00, 11h30 ,14h00 e17h15; implantar os horários de 
13h30 aos sábados e 15h30 de segunda a sexta . Partidas de PIEDADE 

 
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 3202205262233210126.


