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BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

ADESÃo À ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS DA ProDABEL 
Nº 001/2020 – PrEGÃo ELETrÔNICo 023/2020

 CT 5784/2021 . Contratada: BrASoFTWArE INForMáTICA 
LTDA, CNPJ 57 .142 .978/0001-05 . objeto: Aquisição de licenciamento 
de softwares Microsoft, incluindo garantia de atualização e manutenção 
de versão, nos termos e condições do Edital ProDABEL-023/2020 . 
valor global: r$6 .368 .452,92 . Dotação orçamentária: 2293000055 - 
SoFTWArES - INFrAESTruTurA DE TI . Prazo: 03 anos, a par-
tir da assinatura . Data de assinatura: 09/07/2021 . Fundamento legal: 
Artigo 66, § 1º da Lei Federal nº 13 .303/2016 e Artigo 19 do Decreto nº 
46.311/2013. Ratificação: Presidente do BDMG em 24/06/2021. Pare-
cer: ADM .01983/2021/Ju .DA .

3 cm -09 1503981 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
EcoNômico DE miNAS GErAiS - coDEmiG

AvISo DE LICITAÇÃo
 Licitação Pregão Eletrônico 03/2021 . Critério de Julgamento: Menor 
preço . Processo Interno n° 01/2021 . Base Legal: Lei n° 13 .303/2016 . 
Objeto: Prestação de serviço de fiscalização de área, profissionais 
vigias/porteiros (CBo 517420), para atuarem em imóveis da Codemig, 
localizadas em Belo Horizonte . Data da sessão pública: 22/07/2021, às 
09:00 horas, no site www .compras .mg .gov .br . Edital na íntegra disponí-
vel em: www .compras .mg .gov .br; www .codemig .com .br; ou na sede da 
CODEMIG, à Rua Manaus, 467, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, 
de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 e de 14 as 17 horas .

3 cm -09 1503967 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10976 . Processo Interno 
n° 156/2020 . Contratado: Elevadores Milenio Eireli, CNPJ n° 
03 .539 .398/0001-27 . objeto: Prorrogação do prazo de vigência por 
mais 12 (doze) meses e reajuste do valor contratual com aplicação do 
índice do IGPD-DI da FGv . Base Legal: artigo 71 da Lei 13 .303/16 . 
Data da Assinatura: 28/06/2021 .

 ErrATA DE ExTrATo DE CoNTrATo
 Errata da Publicação do Extrato do Contrato nº 11136 . Publicado no 
Diário do Executivo de 01/07/2021, página 36 . onde Lê-se “Processo 
Interno nº 104/2021” Leia-se “Processo Interno nº 117/2021” .
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comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

 CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG 
 GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

 CoNTrAToS
Pregão Eletrônico 500-H15480 . 4680006217-6219 . objeto: Servi-
ços de suporte a eventos . Partes: CoMPANHIA ENErGÉTICA DE 
MINAS GErAIS S .A ., CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A . e CEMIG 
GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S .A . x FAÇA ProDuÇÕES EIrELI . 
valor r$2 .849 .946,00, Prazo 24 meses a partir de 07/07/2021 . Ass . e 
Homolog .: 06/07/2021 .

2 cm -09 1503738 - 1

 CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS - CEMIG
 CoMPANHIA ABErTA

CNPJ 17 .155 .730/0001-64 - NIrE 31300040127
FATo rELEvANTE

A CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG 
(“CEMIG” ou “Companhia”), companhia aberta, com ações negocia-
das nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri, vem a 
público informar, nos termos da Instrução CvM nº 358 de 03/01/2002, 
conforme alterada, à Comissão de valores Mobiliários – CvM, à B3 
S .A . – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) e ao mercado em geral, que rece-
beu, no dia 07/07/2021, notificação do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais (“TCE-MG”) para apresentar toda a documentação 
relativa ao procedimento de alienação da participação da Cemig na 
Taesa . o requerimento dirigido ao TCE-MG foi apresentado por alguns 
deputados estaduais para “suspender qualquer ato de desinvestimento 
da Cemig na Taesa, sem que se realizem e divulguem estudos técnicos 
prévios, demonstrando que o leilão das ações é vantajoso, assim como 
quais as condições que devem ser atingidas para que tal vantajosidade 
seja assegurada ( . . .)”, sob a alegação, feita pelos deputados requerentes, 
que não foram realizados estudos técnicos para justificar a transação. O 
TCE-MG não deferiu o pedido de liminar formulado pelos deputados 
para suspensão do processo de venda, mas recomenda que a Cemig se 
abstenha de realizar qualquer ato concernente à alienação das ações da 
Taesa até que a unidade Técnica do TCE-MG possa analisar toda a 
documentação requerida . A Cemig ressalta que o processo competitivo 
de venda em estudo observa as normas legais, regulamentares e da B3 
para a realização do leilão especial, ressaltando que o processo de alie-
nação conta com a assessoria de instituição financeira especializada e 
tem se pautado pela observância das melhores práticas de governança 
para operações da espécie . A Cemig manterá o mercado e demais inte-
ressados informados sobre esse tema, nos termos da regulamentação 
aplicável .

Belo Horizonte, 08 de julho de 2021 .
 Leonardo George de Magalhães

 Diretor de Finanças e relações com Investidores
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CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A .
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

AvISoS DE EDITAL
Pregão Eletrônico 530-G15593 . objeto: rede de dados para Sistema 
de vídeo .Pregão Eletrônico 530-I15490 . objeto: Subestação Compacta 
Integrada - SECI .Pregão Eletrônico 530-H15550 registro de Preço 
para Futura e Eventual Contratação da Elaboração de Projetos Execu-
tivos Multidisciplinares e Serviços Complementares de Arquitetura e 
Engenharia, conforme Especificação Técnica SC/IS-07942/2020: ED.
Pregão Eletrônico 530-I15490 . objeto: Subestação Compacta Integrada 
- SECI .Editais e demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CoNTrAToS
Pregão Eletrônico 530-G15425 . 4630002522 e 4630002523 . Contrata-
das: PLANTAr EMPrEEND . ProD . FLor . LTDA e CBI MADEI-
rAS LTDA . objeto: Postes de madeira . valor: r$ 8 .906 .798,18 . 
Prazo 6 meses a partir de 19/07/2021 . Ass .: 07/07/2021 Homolog .: 
05/07/2021 .Pregão Eletrônico N° 530-G15047 Nº CoNTrATo 
4500030506 . Contratada: NEC LATIN AMErICA SA . objeto: Equi-
pamentos SDN para atualização da rede de dados do Edifício Sede 
Júlio Soares . valor: r$3 .747 .672,90 . Prazo 90 dias . Ass .: 08/07/2021 
Homolog .: 15/04/2021 .Pregão Eletrônico 530-H15257 . Contrato 
4680006212 . Contratada: CErCrED - SoLuÇÕES DE CoNTACT 
CENTEr E rECuPErAÇÃo DE CrÉDIToS LTDA . objeto: Servi-
ços de Cobrança de Débitos, Administrativa e Pré Processual . valor: 
r$9 .872 .640,00 . Prazo 36 meses a partir da Autorização de Início de 
Serviços . Ass .: 30/06/2021 Homolog .: 30/06/2021 .

 ADITIvoS
4570016960 – 530 . Contratada: M2M TELEMETrIA LTDA . objeto: 
reajuste de 2021 negociado e alteração do indexador de reajuste . valor 
Atual: r$1 .691 .009,17 . Ass:01/07/2021 .4630002413-530 . Contratada: 
3M BrASIL LTDA . objeto: reajuste 2021 e alteração da entrega para 
centralizada . valor Atual: r$3 .193 .438,92 . Ass:02/07/2021 .
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CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S . A . 
 GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

 CoNTrAToS
INExIGIBILIDADE 510-x15431 4310000006 . Fundamento: Art . 
30, INCISo I da Lei 13 .303/16, para a contratação da MAx CLEAN 
AMBIENTAL E QuÍMICA S/A para aquisição de 3000 Kg do produto 
MxD 100 . valor r$249 .000,00 Prazo 15 dias a partir de 10/06/21 Ass .: 
08/06/21 Ratificada: 08/06/21.
LICITAÇÃo ELETrÔNICA 510-TK15269 Nº CoNTrATo 
4680006205 . Contratada: vISIoN ENGENHArIA E CoNSuLTorIA 
SA . objeto: INSTALAÇÃo DE SEÇÕES DE 138Kv NA SE ouro 
PrETo 2 . valor: r$6 .280 .000,00 . Prazo 42 meses . Ass .: 28/06/2021 
Homolog .: 28/06/2021 .
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FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

AvISo DE EDITAL
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – uTrA-
MIG, por intermédio da Coordenação-Geral da Bolsa- Formação/Dire-
toria de Qualificação e Extensão – DQE torna pública, para ciência 
dos interessados, que se encontram abertas, no período compreendido 
entre os dias 13 de julho a 16 de julho e 19 de julho a 23 de julho, as 
inscrições presenciais e no período compreendido entre os dias 13 a 
23 de julho de 2021, as inscrições eletrônicas ao Edital ProNATEC-
MEDIoTEC PrESENCIAL nº 05/2021, conforme disposto na Portaria 
MEC nº 817, de 13 de agosto de 2015, a Lei nº 10 .097, de 19 de dezem-
bro de 2000, a Lei nº 8 .069, de 13 de julho de 1990, a Lei nº 9 .394, de 
20 de dezembro de 1996 e o Decreto nº 48 .102, de 29 de dezembro de 
2020 . o inteiro teor do Edital nº 05/2021 e seus anexos estarão dis-
poníveis no endereço eletrônico da uTrAMIG:www .utramig .mg .gov .
br, na aba Editais, Edital ProNATEC-MEDIoTEC PrESENCIAL nº 
05/2021, a contar de 12 de julho de 2021 .
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miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi

CoNCorrÊNCIA PÚBLICA MGI Nº . 003/2021 
Comunicamos que o ITEM 13 foi excluído da licitação para 
esclarecimentos .

1 cm -09 1503977 - 1

JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001146/2021-53

I-Partes: Município de várzea da Palma e Jucemg . II- Da Adesão: 
Adesão ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG e 
a Secretaria da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a inte-
gração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre o Cadas-
tro Sincronizado Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de integra-
ção estadual . Firmado em 09 de julho de 2021 por Eduardo Monteiro 
de Abreu, pelo Município de várzea da Palma e por Bruno Selmi Dei 
Falci, pela Jucemg .

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001146/2021-53

I-Partes: Município de várzea da Palma, Jucemg e Sebrae-MG . II-ob-
jeto: Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de 
ser viços, informações e capacitações a empreendedores, empresários 
e/ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do Empreendedor . 
III- vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 07/06/2026 . Iv-
Dos repasses financeiros: não há repasses financeiros entre o aderente 
e os convenentes . Firmado em 09 de julho de 2021 por Eduardo Mon-
teiro de Abreu, pelo Município de várzea da Palma; por Afonso Maria 
rocha e por João Cruz reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno 
Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001229/2021-43

I-Partes: Município de Santa rita de Jacutinga e Jucemg . II- Da Ade-
são: Adesão ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG 
e a Secretaria da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a inte-
gração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre o Cadas-
tro Sincronizado Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de integra-
ção estadual . Firmado em 09 de julho de 2021 por Alexsandro Landim 
Nogueira, pelo Município de Santa rita de Jacutinga e por Bruno Selmi 
Dei Falci, pela Jucemg .

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001229/2021-43

I-Partes: Município de Santa rita de Jacutinga, Jucemg e Sebrae-MG . 
II-objeto: Implantação, promoção e coordenação de ações para pres-
tação de ser viços, informações e capacitações a empreendedores, 
empresários e/ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do 
Empreendedor . III- vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 
07/06/2026. IV-Dos repasses financeiros: não há repasses financeiros 
entre o aderente e os convenentes . Firmado em 09 de julho de 2021 por 
Alexsandro Landim Nogueira, pelo Município de Santa rita de Jacu-
tinga; por Afonso Maria rocha e por João Cruz reis Filho, ambos pelo 
Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001282/2021-67

I-Partes: Município de Lassance e Jucemg . II- Da Adesão: Adesão ao 
Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG e a Secretaria da 
receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a integração dos cadas-
tros e o intercâmbio de informações entre o Cadastro Sincronizado 
Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de integração estadual . Fir-
mado em 09 de julho de 2021 por Paulo Elias rodrigues, pelo Municí-
pio de Lassance e por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001282/2021-67

I-Partes: Município de Lassance, Jucemg e Sebrae-MG . II-objeto: 
Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de ser 
viços, informações e capacitações a empreendedores, empresários e/ou 
gestores públicos usuários das Salas Mineiras do Empreendedor . III- 
vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 07/06/2026 . Iv-Dos 
repasses financeiros: não há repasses financeiros entre o aderente e os 
convenentes . Firmado em 09 de julho de 2021 por Paulo Elias rodri-
gues, pelo Município de Lassance; por Afonso Maria rocha e por João 
Cruz reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, 
pela Jucemg .

15 cm -09 1503998 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

 ExTrATo DE TErMo DE TrANSFErÊNCIA 
GrATuITA DE BENS

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 004/21 . Partes: 
SEINFrA e o Município Capinópolis . objeto: transferência gratuita de 
21 mata burros . Assinatura: 07/07/2021 .
Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 036/21 . Partes: 
SEINFrA e o Município Quartel Geral . objeto: transferência gratuita 
de 14 mata burros . Assinatura: 07/07/2021 .
Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 039/21 . Partes: 
SEINFrA e o Município Joaquim Felício . objeto: transferência gra-
tuita de 07 mata burros . Assinatura: 07/07/2021 .
Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 042/21 . Partes: 
SEINFrA e o Município São João do Pacuí . objeto: transferência gra-
tuita de 07 mata burros . Assinatura: 07/07/2021 .
Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 044/21 . Partes: 
SEINFrA e o Município Pequi . objeto: transferência gratuita de 14 
mata burros . Assinatura: 07/07/2021 .
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ExTrATo DE CoNvÊNIo
ExTrATo Do CoNvÊNIo Nº 1301000335/2021 . 

Partes: SEINFrA e o Município de Sabará . objeto: realização de obras 
de Pavimentação Asfáltica em CBuQ . valor: r$ 1 .288 .901,64 . Dota-
ção orçamentária: 1301 15 451 071 4154 0001 444042 01 1 fonte 10 .8 . 
vigência: 840 dias a partir da publicação . Assinatura: 09/07/2021 .

ExTrATo Do CoNvÊNIo Nº 1301000470/2021 . 
Partes: SEINFrA e o Município de Sabará . objeto: realização de obras 
de Construção de ponte emconcreto armado com vão de 12,00x4,20 m 
sobre o Córrego do Acácio – Comunidade Matinha do Acácio . valor: 
r$ 237 .336,55 . Dotação orçamentária: 1301 15 451 071 4154 0001 
444042 01 1 fonte 10 .8 . vigência: 840 dias a partir da publicação . Assi-
natura: 09/07/2021 .

rETIFICAÇÃo
rETIFICAÇÃo Do CoNvÊNIo Nº 5191000240/2016

Publicado no “MG” em -06/07/2021, pág .26 . onde se lê: “Município 
Miravânia”, leia-se: “Município Montalvânia” .

rETIFICAÇÃo DoS ExTrAToS DE ProrroGAÇÃo 
DE oFÍCIo DECrETo 48 .162/2021

Publicado no “MG” em -06/07/2021, pág .25 e 26 . onde se lê: “Partes: 
SEINFrA e o Município”, leia-se: “Partes: MGI, com interveniência da 
SEINFrA e o Município” .

6 cm -09 1503960 - 1

 ExTrATo DE CoNvÊNIo
Extrato do Convênio nº 1301000336/2021 . Partes: SEINFrA e o Muni-
cípio de Nova Serrana . objeto: realização de melhoramentos de vias 
públicas com execução de pavimentação asfáltica em CBuQ . valor: 
r$ 664 .037,01 . Dotação orçamentária: 1301 15 451 071 4154 0001 
444042 01 1 fonte 10 .8 . vigência: 840 dias a partir da publicação . Assi-
natura: 07/07/2021 .

ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE 
oFÍCIo DECrETo 48 .162/2021

Extrato de Prorrogação de ofício - Decreto 48 .162/2021 ao Convênio 
nº5191001214/2016 . Partes: MGI e o Município de Ponte Nova, com 
interveniência da SEINFrA . objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio . vigência: 31/08/2021 . Assinatura: 08/07/2021 . 
Processo SEI nº 1300 .01 .0008951/2020-75 .

Extrato de Prorrogação de ofício - Decreto 48 .162/2021 ao Convênio 
nº5191000163/2016 . Partes: MGI e o Município de Poço Fundo, com 
interveniência da SEINFrA . objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio . vigência: 31/08/2021 . Assinatura: 08/07/2021 . 
Processo SEI nº 1300 .01 .0007308/2020-10 .

Extrato de Prorrogação de ofício - Decreto 48 .162/2021 ao Convênio 
nº5191000146/2016 . Partes: MGI e o Município de Poço Fundo, com 
interveniência da SEINFrA . objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio . vigência: 31/08/2021 . Assinatura: 08/07/2021 . 
Processo SEI nº 1300 .01 .0008420/2020-56 . 
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DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr

AvISo DE HoMoLoGAÇÃo
Edital nº: 009/2021 . Processo nº: 2300 .01 .0175473/2020-36 . o Dire-
tor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DEr/MG, no uso de suas atribuições e ado-
tando a conclusão do relatório da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, HoMoLoGA a CoNCorrÊNCIA para Contratação de empresa 
especializada em soluções tecnológicas de gestão de infraestrutura para 
prestação de serviços de suporte técnico presencial e remoto, susten-
tação, manutenção corretiva, adaptativa e evolutiva do Sistema Inte-
grado de Gestão de Infraestrutura viária - SGIv em uso pelo Departa-
mento Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
(DEr/MG) . adjudicando o objeto licitado à sociedade PoLIGrAPH 
Sistemas e representações LTDA, CNPJ: 85 .200 .665/0001-00, com o 
preço global de r$ r$ 5 .943 .215,40 (Cinco milhões novecentos e qua-
renta e três mil duzentos e quinze reais e quarenta centavos), referente 
a janeiro/2021 . declarando-a vencedora da licitação . A partir da publi-
cação desta homologação, a empresa vencedora fica convocada a apre-
sentar garantia contratual de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, 
no prazo de até 03 (três) dias úteis

JuLGAMENTo DE HABILITAÇÃo
Edital nº: 063/2021 . Processo nº: 2300 .01 .0121420/2021-02 . o Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de Edi-
ficações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/
MG, torna público que foram habilitadas as licitantes: ECr empresa 
de construção rodoviárias LTDA ., TErrASA engenharia LTDA . e 
EMCoNBráS empresa de conservação brasileira EIrELI . e Inabili-
tada: a sociedade empresaria PAvIDEZ engenharia LTDA . na licitação 
objeto do edital em epígrafe. A partir desta publicação fica aberto prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recursos e a documentação 
estará à disposição dos interessados no Núcleo de Licitações para aná-
lise, nos horários de 09:00h às 11:00h e 14:00h às 16:00h .

JuLGAMENTo DE rECurSo
Edital de Carta Convite 002/2021 . Processo nº: 2300 .01 .0125165/2021-58 . 
O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais – DEr/MG, no uso de suas atribuições 
e acolhendo o relatório da Comissão Permanente de Licitação - CPL, 
acostado ao processo em epígrafe, resolve negar provimento ao recurso 
interposto por MINAS EMPrEENDIMENToS DE ENGENHArIA 
LTDA ., mantendo a CoNSErvASoLo ENGENHArIA DE Pro-
JEToS E CoNSuLTorIA TÉCNICA LTDA . habilitada no presente 
procedimento licitatório . Publique-se . Diretoria Geral, em 09 de julho 
de 2021 .

CoNvoCAÇÃo
Edital nº: 025/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0074551/2021-03 . 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 para abertura da nova documentação 
de habilitação apresentada pelas licitantes CvCTEC Engenharia Eireli 
e FAGuNDES Tecnologia e Arquitetura Ltda ., será realizada no dia 
14/07/2021, às 14:00h (quatorze horas), à Avenida dos Andradas, nº 
1 .120, sala 1 .003, nesta Capital, convocando, assim, todos os interessa-
dos em participar da referida reunião .

ErrATA
Conforme autorização do Diretor Geral do Departamento de Edifica-
ções e Estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais, documento 
SEI 32057169, e em face da ocorrência de erro material, foram proces-
sadas as seguintes alterações no, item 7 .1 .20 do Edital 064/2021:
onde se lê:
DoCuMENTo H-20: ATESTADo DE vISITA - ANExo v a ser for-
necido pelo Engenheiro responsável da 13ª urG de Brasília de Minas, 
na Avenida rui Barbosa nº 799 - Bairro Centro, na cidade de Brasília de 
Minas - Minas Gerais – CEP 39 .330 -000 . Telefone: (038) 3231-3800;

Leia-se:
DoCuMENTo H-20: ATESTADo DE vISITA - ANExo v a ser for-
necido pelo Engenheiro responsável da 31ª urG de Ituiutaba, na Ave-
nida Professor José v . de Mendonça, 1 .411 - Bairro Novo Mundo, na 
cidade de Ituiutaba - Minas Gerais – CEP 38 .307-034 . Telefone: (34) 
2122-0500” .

A data estipulada para realização das visitas fica estendida até o dia 
16/07/2021 . Ficam mantidas as demais condições do Edital .

ExTrATo DE CoNTrATo
CONTRATANTE: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG . Contratada: M . Bor-
GES ENGENHArIA LTDA . Instrumento: orDEM DE INÍCIo em 
02/07/2021 ao Contrato: DE-012/2021 . objeto: rEForMA PArA 
rEESTruTurAÇÃo Do LABorATÓrIo DE MEDICAMEN-
ToS ESTÉrEIS (LME) Do HoSPITAL DA PoLÍCIA MILITAr 
DE MINAS GErAIS (HPM/PMMG), no Município de BELo HorI-
ZoNTE - SEI: 2300 .01 .0071833/2021-57 .

ExTrATo DE CoNvÊNIo
Décimo Segundo Termo Aditivo ao Convênio DEr-30 .008/15, cele-
brado entre o DEr-MG e a PMMG, com interveniência da SEINFrA . 
objeto: adoção de novo Plano de Trabalho, em função do plano de con-
tingenciamento de gastos estadual . Assinatura: 30/06/2021 . Processo 
SIGED 49050 .2301 .2015 .

CoMuNICADo DE EDITAL DE NoTIFICAÇÃo DE AuTuAÇÃo 
E PENALIDADE DE MuLTA – 113200 - DEr/MG .

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, na qualidade de Autori-
dade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trân-
sito Brasileiro, resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito 
– CoNTrAN e na Deliberação nº 126/19, do Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN/MG, notifica-os das respectivas infrações come-
tidas em rodovias sob circunscrição do DEr/MG, concedendo-lhes, o 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta publicação, para inter-
porem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – For-
mulário de Identificação de Condutor Infrator (para as Notificações de 
Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JArI/
DER-MG, para as Notificações de Penalidade. O Edital das Notifica-
ções de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www .der .
mg .gov .br . Editais números: 113200202107081, 113200202107082, 
113200202107091, 113200202107092 .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PúBLicA

AvISo DE LICITAÇÃo
 Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 107/2021 . objeto: Aquisição de 
equipamentos de informática e eletroeletrônicos, sob a forma de entrega 
integral conforme especificações, exigências e quantidades estabeleci-
das no Anexo I - Termo de referência . Abertura dia 21 de julho de 
2021, às 14h00, no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . o edital 
poderá ser obtido no referido site . o cadastramento de propostas e dos 
documentos de habilitação inicia-se no momento em que for publicado 
o edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, 
automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do 
pregão . Secretaria de Estado de Justiça e Segurança, Belo Horizonte, 
09 de julho de 2021 .
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 ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 9253514 .01 .21
PArTES: EMG/SEJuSP e a Empresa D .I . CoMÉrCIo DE PEÇAS 
E SErvIÇoS PArA GErADorES EIrELI-ME .ESPÉCIE: Primeiro 
Termo Aditivo ao Contrato de prestação de serviços de manutenção e 
reparo em equipamentos de gerador de energia das unidades Prisionais 
de Minas Gerais . oBJETo: 1 .1 . A rETIFICAÇÃo Do Erro MATE-
rIAL no quantitativo e nome da unidade Prisional do lote 05, Presí-
dio regional de Montes Claros, constante no ANExo III do Termo 
de Referência para constar conforme proposta comercial retificada; 
1 .2 . A ALTErAÇÃo de dados do Lote 06, ANExo II, do Termo de 
referência, em virtude da substituição da unidade desativada Presí-
dio de Itabira pela unidade Presídio de Itamarandiba; 1 .3 . A ALTErA-
ÇÃo dos dados da unidade Prisional constantes no Lote 06, ANExo 
III, do Termo de referência, em virtude da substituição da unidade 
desativada Presídio de Itabira pela unidade Presídio de Itamarandiba .
SIGNATárIoS:Carlos vinicius de Souza Figueiredo e Douglas Daniel 
Lanza Lacerda .Assinatura em: 09/07/2021 .
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ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 9265352 .01 .21
 PArTES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA ToP QuALITY ALIMEN-
TAÇÃo EIrELI – EPP . ESPECIE: Primeiro termo aditivo ao contrato 
de prestação de serviços . oBJETo: A alteração do endereço em aten-
ção ao pedido da contratada (30509579) pertinente à atualização do 
endereço da sede da empresa [30509716  (fls. 31-41)], conforme Memo-
rando .SEJuSP/DAC .nº 653/2021 (30511431): Atualização do ende-
reço da sede da empresa, passando a constar: rua Baependi, nº 347, 
vila Alzira, Santo André - São Paulo, CEP: 09195-080 .; SIGNATá-
rIoS: Carlos vinicius de Souza Figueiredo e Leandro Flávio de Mello 
vestino . Assinatura em: 07/07/2021 .
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NoTIFICAÇÃo DE DECISÃo rECurSAL 
A Comissão Processante Permanente da Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública de Minas Gerais - CPP/SEJuSP, no uso de 
suas atribuições, vem notificar a empresa NUTRISABOR ASSESSO-
rIA E ALIMENToS LTDA ., inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ) sob o nº 02 .540779/0001-63, na pessoa de seu repre-
sentante legal, acerca do não acolhimento do recurso interposto pela 
contratada e pela manutenção da decisão exarada nos autos do Processo 
Administrativo Punitivo Sei n°1450 .01 .0006603/2020-73, conforme 
decisão recursal e Documento de Arrecadação Estadual (DAE), todos 
em anexos . 
Eventual solicitação de parcelamento do débito, em consonância com o 
art . 53 do Decreto Estadual nº 46 .668/2014, deverá ser direcionada para 
a Comissão Processante Permanente no endereço: rodovia Papa João 
Paulo II, Edifício Minas, 3º andar . Bairro Serra verde, CEP 31 .630-901 
- Belo Horizonte /MG . A referida solicitação poderá ser, também, pro-
tocolizada no Protocolo Geral da Cidade Administrativa, 1º andar do 
Edifício Minas, no endereço acima . 
Destaca ainda que, se o débito não for quitado após o recebimento desta 
notificação de decisão, os autos do referido Processo Administrativo 
serão remetidos para inscrição em dívida ativa, bem como serão toma-
das pela Advocacia-Geral do Estado (AGE) as demais providências 
pertinentes . 
Esclarece que, caso a empresa queira acompanhar o andamento do pre-
sente processo, deverá acessar o site da Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública - SEJuSP, pelo link: http://www .seguranca .
mg .gov .br/sobre/comissoes/comissao-permanente-processante, sele-
cionar a opção CoNSuLTA DoS ProCESSoS INSTAurADoS e 
buscar pelo número 1450 .01 .0006603/2020-73 . 
Em caso de dúvida ou dificuldade na visualização do andamento proces-
sual por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a empresa 
poderá contatar a Comissão Processante Permanente pelo e-mail cpp@
seguranca .mg .gov .br, no qual deverá informar o nome da empresa e o 
número deste processo PAP . 
Atenciosamente, 

Ilton Lima do Amaral
Chefe da Comissão Processante Permanente

Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública
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EDITAL SEJuSP Nº 01/2021
 ATENÇÃo: rECoMENDA-SE A LEITurA DE ToDo o EDITAL 
ANTES DE rEALIZAr A INSCrIÇÃo
 CoNCurSo PÚBLICo PArA ProvIMENTo DE CArGo DA 
CArrEIrA DE ASSISTENTE ExECuTIvo DE DEFESA SoCIAL 
(ASEDS) – AuxILIAr EDuCACIoNAL, Do QuADro DE PES-
SoAL DA SECrETArIA DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLICA DE MINAS GErAIS - SEJuSP .
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais 
(SEJuSP) e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), no uso 
de suas atribuições, tornam pública a disponibilização da Retificação 
nº 01, referente ao Edital nº 01/2021. Informamos que a Retificação nº 
01 será publicada, em sua íntegra, no endereço eletrônico www .ibgp-
concursos .com .br .

 rETIFICAÇÃo Nº 01
 CoNCurSo PÚBLICo PArA ProvIMENTo DE CArGo DA 
CArrEIrA DE ASSISTENTE ExECuTIvo DE DEFESA SoCIAL 
(ASEDS) – AuxILIAr EDuCACIoNAL, Do QuADro DE PES-
SoAL DA SECrETArIA DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLICA DE MINAS GErAIS - SEJuSP
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais 
(SEJuSP) e o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP rESoL-
vEM rETIFICAr o Edital nº 01/2021, de 16/04/2021, na forma abaixo 
especificada:

 
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 3202107092340530127.


