
 32 – sexta-feira, 05 de agosto de 2022 diário do executivo Minas gerais 

II - descrição do serviço observado o escopo do Anexo Iv, devendo conter plano 
de trabalho que deverá versar no mínimo sobre a forma e cronograma físico de 
execução

49180130 ver análise a seguir

III - valor de mercado do serviço oferecido em doação 49180130 (p .25) Entregue

IV – declaração de qualificação técnica para prestação do serviço ofertado, podendo 
ser emitida pelo próprio proponente ou por terceiros que receberam o serviço do 
proponente da doação

49180279 ver análise a seguir

Seguindo para a análise específica dos itens, verificou-se que os documentos relativos aos itens I e III atenderam ao solicitado.
No que se refere ao item II - descrição do serviço, a proposta não contém detalhamento suficiente da metodologia de execução dos seguintes objetivos 
específicos disposto no Anexo IV:
d. Identificar e organizar informações espaciais dos bens culturais acautelados em âmbito estadual para análise de vulnerabilidades e 
potencialidades;
e . Propor e aplicar metodologia para análise das vulnerabilidades e potencialidades do patrimônio cultural acautelado em âmbito estadual, a partir de 
princípios e informações do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) ou de metodologia proposta pelo interessado em doar o serviço, mas que seja 
capaz de se integrar ao modelo de zoneamento estadual em vigor . (Anexo Iv)
A proposta não informa como será realizada a identificação e a organização de informações espaciais (d), que são etapas anteriores e fundamentais 
para a execução do objetivo subsequente . No item metodologia, informa sobre “Elaboração de um sistema que estruture / concatene as informações 
geográficas e as Potencialidades Sociais e Vulnerabilidades Naturais”, contudo não especifica qual tipo de sistema. Considerando que o Edital prevê 
que “No caso de doação de serviços que exijam ou somente possam ser aproveitados mediante o desenvolvimento de sistema eletrônico, este deverá 
estar incluído na doação”, a ausência de prestação da informação sobre o “sistema” a ser elaborado inviabiliza a verificação da sua viabilidade e da 
sua inclusão como produto da doação .
Ainda quanto ao item de metodologia da proposta apresentada, não há referências bibliográficas ou arcabouço teórico mínimo que permita verificar a 
viabilidade da proposição de metodologia própria pelo interessado, tendo em vista que não há referência ao Zoneamento Ecológico Econômico como 
princípio para a elaboração da metodologia de análise das vulnerabilidades e potencialidades do patrimônio cultural . Além disso, foram propostas 
etapas que extrapolam o escopo do projeto, sem uma contextualização ou conexão clara com os objetivos específicos.
No tocante às declarações de qualificação técnica para prestação do serviço ofertado a comissão entendeu serem insuficientes para aprovação da 
proposta .
os proponentes apresentam serviços prestados em assessoria jurídica, de natureza consultiva e contenciosa em áreas também não afetas ao objeto 
central da necessidade central do objeto IEPHA qual seja:
[ . . .] propor otimização do processo de análise de impacto ao patrimônio cultural, a partir da proposição de revisão dos atos administrativos do 
Instituto, de fluxos e de mapeamento de vulnerabilidades e potencialidades do patrimônio cultural acautelado. (Anexo IV)
Foram apresentados atestados de capacidade técnica que comprovam apenas a atuação jurídica do prestador de serviços FW&C ADvoGADoS .
Não foi apresentada a relação de profissionais/coordenadores de outras áreas afetas ao patrimônio, necessários para a realização dos trabalhos, 
tais como especialistas em geoprocessamento, patrimônio imaterial, gestão de processos, assim como as respectivas declarações de qualificação 
técnica .
A partir da análise realizada, verificou-se que a proposta apresentada não atendeu aos itens II e III e ao Anexo IV do EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICo Nº 01/2022 - SEDE-MG, sendo que esta comissão se manifestou pelo não aceite da proposta de doação de serviços .
Após relatada a análise e manifestação final da comissão, a sessão foi encerrada às 10:45h.

30 cm -04 1671390 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG
 rESuLTADo DE JuLGAMENTo ProPoSTAS PArA HABILITAÇÃo CHAMADA 

FAPEMIG 10/2021 CADASTrAMENTo DAS FuNDAÇÕES DE APoIo
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIGdivulga o resultado final, em cumprimentoao prazo estabelecido no 
cronograma, de acordo com oitem 6 da CHAMADA FAPEMIG 10/2021 – CADASTrAMENTo DAS FuNDAÇÕES DE APoIo, referente à 
Fundaçãode Apoio - FA citada no quadro abaixo .A referida proposta foi avaliada e aprovada quanto ao Nível II . A divulgação deste resultado 
encontra-se na homepage da FAPEMIG, no seguinte endereço:www .fapemig .br . Ass . Camila Pereira de oliveira ribeiro, Diretora de Planejamento, 
Gestão e Finanças e Comissão Multidisciplinar de Avaliação . Belo Horizonte, 04de agosto de 2022 .

Nº Fundação de Apoio (FA) Sigla Nível Cadastral Pleiteado Resultado quanto à tipificação cadastral

1 FuNDAÇÃo DE APoIo Ao ENSINo, PESQuISA 
E ExTENSÃo DE ITAJuBá FAPEPE Nível II Aprovado Nível II

6 cm -04 1671559 - 1

PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0406 – PEM
objeto: Tubo PrFv . Dia da Licitação: 22 de agosto de 2022 às 
09:30 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
08/08/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0379 – PEM
objeto: Transmissores de Nível . Dia da Licitação: 22 de agosto de 2022 
às 08:45 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
08/08/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

JuLGAMENToS
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120220127

objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras 
e serviços de Ampliação e Melhorias do Sistema de Abastecimento 
de água do município de Barroso / MG . vencedora: CoMPANHIA 
DA oBrA ENGENHArIA E CoNSTruÇÕES LTDA . valor: r$ 
4 .230 .620,51 . Data: 04/08/2022 .

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120220128
objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras 
e serviços de Melhorias do Sistema de Abastecimento de água do 
município de Cambuquira / MG . vencedora: EAS SErvIÇoS DE 
áGuA E ESGoTo . valor: r$ 2 .474 .981,61 . Data: 04/08/2022 .

rESuLTADoS DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo SPAL - Nº 05 .2022/0348– PEM

objeto: válvula de esfera excêntrica . Proposta vencedora: Aquamec 
Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda ., no valor de r$ 
303 .700,00 .

PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI - Nº 05 .2022/0349 – PEM
objeto: Cj de Painéis Elétricos . Proposta vencedora: Bamaro 
Montagens Elétricos Ltda . no valor de r$ 281 .000,00 .

CoMuNICADoS DE HoMoLoGAÇÃo
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120220061

objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras 
e serviços de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
do Município de Pedro Leopoldo / MG . o presente Processo foi 
homologado em 03/08/22 . Data: 04/08/2022 .

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120220109
objeto: execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, 
das obras e serviços de Ampliação / Melhorias operacionais do Sistema 
de Abastecimento de água do Município de Itapeva / MG, com a 
implantação de 01(um) reservatório Metálico Apoiado de 300m³ . o 
presente Processo foi homologado em 03/08/22 . Data: 04/08/2022 .

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120220110
objeto: execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, 
das obras e serviços de Ampliação / Melhorias operacionais do Sistema 
de Abastecimento de água do Município de Piranguinho / MG, com a 
implantação de 01(um) reservatório Metálico Apoiado de 300m³ . o 
presente Processo foi homologado em 03/08/22 . Data: 04/08/2022

CoMuNICADo CoNTINuIDADE DA 
LICITAÇÃo - NovA HABILITAÇÃo

LICITAÇÃo Nº CPLI .1120210036
objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de melhorias operacionais no Sistema de Abastecimento de 
água da cidade de Diamantina (troca de redes de distribuição e ligações 
prediais no centro histórico) . o contrato 21 .0896 assinado com o 
CoNSÓrCIo DIAMANTINA II - CMN DACT CoNSTITuÍDo 
PELAS EMPrESAS CoNSTruTorA MoNTE NEGro EIrELI 
(LÍDEr) E DACT ENGENHArIA LTDA, em 19/05/2021, com data 
base de 03/2021, no valor de r$ 2 .442 .365,41, poderá ser rescindido . 
Nos termos do Artigo 137, inciso vI, do regulamento de contratação 
da CoPASA MG, vI - que, basicamente, reza, na contratação de 
remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, em consequência 
de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da 
licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato encerrado 
por rescisão ou distrato, será realizada esta sessão para continuidade 
da licitação . Será observado, também, o disposto no § 11 do Artigo 
137 acima citado e o disposto na Lei Complementar 123/06 . A sessão 
de continuidade da licitação ocorrerá dia 11/08/22 às 14:30 horas, no 
mesmo local previsto no item 1 .1 do Edital . As empresas participantes 
do certame e que tiveram suas propostas comerciais classificadas, 
deverão apresentar nova documentação de habilitação, atendendo as 
condições previstas no Anexo 1 - Documentos de habilitação do Edital, 
haja vista, que o processo foi homologado em 06/04/21 e, nos termos 
do Edital, os Envelopes contendo os documentos de habilitação foram 
devolvidos aos licitantes . registra-se que o presente procedimento de 
consulta não vincula a CoPASA MG a realizar a eventual dispensa de 
licitação . Data: 04/08/22

A DIrETorIA

DISPENSA DE LICITAÇÃo
 Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso vII da Lei Federal 13 .303/16 . 
Processo: 40 .236 . objeto: Contratação do SENAI por meio de dispensa 
de licitação, para a prestação de serviços de gerenciamento global 
dos treinamentos em saúde e segurança do trabalho - SST . Prestador 
e valor: SENAI; r$ 8 .396 .553,68 . Prazo de vigência: 12 meses . 
reconhecimento do Ato: Amanda Henriques Louback - unidade de 
Serviço de Educação Corporativa . Glenda Lúcia Pessoa Arthuzo - 
Superintendente de Pessoas . Carlos Augusto Botrel Berto - Diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores. Ratificação do Ato: 
Guilherme Augusto Duarte de Faria - Diretor-Presidente da CoPASA .

ATo Do DIrETor
ProCESSo ADMINISTrATIvo PuNITIvo . APLICAÇÃo DAS 
PENALIDADES DE rESCISÃo E SuSPENSÃo TEMPorárIA .

o Diretor de operação da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - CoPASA MG, no uso das atribuições estatutárias, e, 
CoNSIDErANDo:
a)o descumprimento, pela empresa M BorGES ENGENHArIA 
LTDA ., de condições essenciais do Contrato de Prestação de Serviço 
n .º 21 .1151, originário do Processo Licitatório CPLI .05 .2021/0269 
- PES, cujo objeto é a prestação de serviços de cortes e religações 
de água, substituição de hidrômetros e verificação de fraudes em 
cavaletes e hidrômetros, na área de abrangência da Gerência regional 
Ipatinga, incluindo sedes municiais, localidades, vilas e favelas, com 
fornecimento parcial de materiais;
b)o teor dos artigos 259, inciso III, 262 e 263, inciso III, alínea “a”, todos 
do regulamento de Contratações da CoPASA MG n .º 2018_001/6;
c)as disposições contidas nas Cláusulas Nona e Décima Nona do 
Contrato de Prestação de Serviço n .º 21 .1151, celebrado em 18 de 
junho de 2021 e
d)as conclusões do Parecer Técnico de Análise da Defesa n .º 001/2022, 
datado de 09/05/2022, originário da Comissão Processante constituída 
por intermédio do Comunicado da Superintendência CS n .º 033/2022 
de 11/04/2022 . rESoLvE:
1 .rescindir o Contrato de Empreitada n .º 21 .1151 e aplicar à empresa 
M BorGES ENGENHArIA LTDA ., a penalidade de suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a CoPASA MG, pelo período de 06 (seis) meses, contados a partir 
da data de publicação deste ato .
2 .determinar a publicação do presente ato para produzir seus efeitos 
jurídicos e legais . Fica assegurado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data de recebimento da notificação da decisão de aplicação 
das penalidades referidas, para, querendo, interpor recurso .

Belo Horizonte, 18 de julho de 2022 .
Guilherme Frasson Neto

Diretor de operação - CoPASA MG

ATo Do DIrETor
ProCESSo ADMINISTrATIvo PuNITIvo . APLICAÇÃo 

DA PENALIDADE DE SuSPENSÃo TEMPorárIA .
o Diretor de operação da Companhia de Saneamento de Minas 
Gerais - CoPASA MG, no uso das atribuições estatutárias, e, 
CoNSIDErANDo:
a)a prática, pela empresa QuALIPIx TECNoLoGIA EM 
EQuIPAMENToS AuDIovISuAIS LTDA ., de ato tendente a 
frustrar os objetivos da licitação, no âmbito do Pregão Eletrônico nº 
05 .2021/0409 PEM; b) o teor dos artigos 259, inciso III, 261, inciso II, 
262 e 263, III, ‘d’, todos do regulamento de Contratações da CoPASA 
MG – rEG-CSMG-2018_001/6;
c)as conclusões do Parecer Técnico de Análise da Defesa Prévia, 
de 08/07/2022, originário da Comissão Processante constituída por 
intermédio do Comunicado da Presidência n .º42/2022 de 16/05/2021 . 
rESoLvE:
1 .aplicar à empresa QuALIPIx TECNoLoGIA EM EQuIPAMENToS 
AuDIovISuAIS LTDA ., a penalidade de: a) Suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a CoPASA 
MG e sua Subsidiária, pelo período de 01 (um) ano, contado a partir da 
data de publicação deste ato .
2 .determinar a publicação do presente ato para produzir seus efeitos 
jurídicos e legais . Fica assegurado o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data de recebimento da notificação da decisão de aplicação 
das penalidades referidas, para, querendo, interpor recurso, nos termos 
do art . 276 do regulamento de Contratações da CoPASA MG .

Belo Horizonte, 28 de julho de 2022 .
Guilherme Frasson Neto

Diretor de operação - CoPASA MG
40 cm -04 1671777 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

ExTrATo Do CoNv . DE CooPErAÇÃo TÉCNICA 
Nº 40/2022 – ProCESSo SEI Nº 1480 .01 .0003987/2022-91 . 

Partes: EMG/SEDESE e Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
- SEPLAG . objeto: Cessão do servidor otávio dos Santos, cargo de 
Auxiliar de Serviços operacionais – ASo Iv/H, MASP 350 .208-5, 
pertencente ao quadro da CEDENTE para prestação de serviços com 
ônus para o CESSIoNárIo, bem como convalida todos os atos e 
procedimentos atinentes à cessão do servidor, praticados a partir de 
01/01/2022 até a publicação do convênio . vigência: 60 meses a contar 
de 01/01/2022 . 

3 cm -04 1671265 - 1

ExTrATo Do CoNv . DE CooPErAÇÃo TÉCNICA Nº 
35/2022 – ProCESSo SEI Nº 1480 .01 .0003329/2022-09 . 

Partes: EMG/SEDESE e Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG . objeto: Cessão do servidor Cândido Aloísio de 
Carvalho, cargo de Auxiliar de Serviços operacionais – ASo I/I, MASP 
379 .466-6, pertencente ao quadro da CEDENTE para prestação de 
serviços com ônus para o CESSIoNárIo, bem como convalida todos 
os atos e procedimentos atinentes à cessão do servidor, praticados a 
partir de 01/01/2022 até a publicação do convênio . vigência: 60 meses 
a contar de 01/01/2022 . 

3 cm -04 1671258 - 1

 ExTrATo DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo Do 
TErMo DE CoNvÊNIoNº 1481001850/2021

 Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
ePrefeitura Municipal de Itabirinha, MG . objeto: Prorrogação de 
ofício doConvênio por mais 40 dias . Assinatura: 03/08/2022 .Processo 
Sei nº1480 .01 .0008956/2021-82 .

 ExTrATo DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481001412/2021

 Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
ePrefeitura Municipal de Divinópolis, MG . objeto: Prorrogação de 
ofício do Convênio por mais 52 dias . Assinatura: 03/08/2022 .Processo 
Sei nº1480 .01 .0007054/2021-26 .

 ExTrATo DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481001922/2021

 Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
ePrefeitura Municipal de Divinópolis, MG . objeto: Prorrogação de 
ofício do Convênio por mais 54 dias . Assinatura: 03/08/2022 .Processo 
Sei nº1480 .01 .0006508/2021-24 .

 ExTrATo DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481002039/2021

 Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
ePrefeitura Municipal de rubelita, MG . objeto: Prorrogação de ofício 
do Convênio por mais 69 dias . Assinatura: 03/08/2022 .Processo Sei 
nº1480 .01 .0009461/2021-27 .

 ExTrATo DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481000757/2020

 Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
eConsorcio Intermunicipal Multifinalitário daÁrea Mineira da Sudene, 
do município de Montes Claros, MG . objeto: Prorrogação de ofício 
do Convênio por mais 14 dias . Assinatura: 03/08/2022 .Processo Sei 
nº1480 .01 .0003749/2020-24 .

 ExTrATo DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo Do 
TErMo DE FoMENTo Nº 1481000319/2021

 Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
eAssociação de Pais e amigos dos Excepcionais da Campanha, MG . 
objeto: Prorrogação de ofício doTermo de Fomento por mais 54 dias . 
Assinatura: 03/08/2022 .Processo Sei nº1480 .01 .0003844/2021-75 .

9 cm -04 1671647 - 1

ExTrATo Do CoNv . DE CooPErAÇÃo TÉCNICA 
Nº 39/2022 – ProCESSo SEI Nº 1480 .01 .0003985/2022-48 . 

Partes: EMG/SEDESE e Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG . objeto: Cessão do servidor Fernando de Assis 
Lopes, cargo de Auxiliar de Serviços operacionais – ASo I/J, MASP 
262 .774-3, pertencente ao quadro da CEDENTE para prestação de 
serviços com ônus para o CESSIoNárIo, bem como convalida todos 
os atos e procedimentos atinentes à cessão do servidor, praticados a 
partir de 01/01/2022 até a publicação do convênio . vigência: 60 meses 
a contar de 01/01/2022 . 

3 cm -04 1671263 - 1

ExTrATo Do CoNv . DE CooPErAÇÃo TÉCNICA 
Nº 37/2022 – ProCESSo SEI Nº 2180 .01 .0000881/2022-73 . 

Partes: EMG/SEDESE e Fundação Clóvis Salgado - FCS . objeto: 
Cessão da servidora Espedita Geni dos reis, cargo de Auxiliar de 
Serviços operacionais – ASo III/C, MASP 929 .611-2, pertencente 
ao quadro da CEDENTE para prestação de serviços com ônus para o 
CESSIoNárIo, bem como convalida todos os atos e procedimentos 
atinentes à cessão da servidora, praticados a partir de 25/04/2022até a 
publicação do convênio . vigência: 60 meses a contar de 25/04/2022 .

2 cm -04 1671260 - 1

ExTrATo Do CoNv . DE CooPErAÇÃo TÉCNICA 
Nº 38/2022 – ProCESSo SEI Nº 2180 .01 .0000884/2022-89 . 

Partes: EMG/SEDESE e Fundação Clóvis Salgado - FCS . objeto: 
Cessão da servidora Erenita Eugênia da Silva, cargo de Auxiliar de 
Serviços operacionais – ASo I/J, MASP 929159-2, pertencente ao 
quadro da CEDENTE para prestação de serviços com ônus para o 
CESSIoNárIo, bem como convalida todos os atos e procedimentos 
atinentes à cessão da servidora, praticados a partir de 25/04/2022 até a 
publicação do convênio . vigência: 60 meses a contar de 25/04/2022 .

2 cm -04 1671259 - 1

ExTrATo DE TErMo DE ouTorGA
cex ; apq-02493-22 ; implantação e operacionalização do telescópio 
robótico az800 do observatório do pico dos dias (opd) ; eder martioli 
; 2071 19 571 001 4009 0001 332041 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 
0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 
19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 
449039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 442041 0 10 1 ; início 
a partir da publicação ; duração 36 meses ; laboratório nacional de 
astrofísica ; r$ 1 .726 .632,55 ; cbb ; apq-02380-22 ; centro de aquisição 
e processamento de imagens (capi), instituto de ciências biológicas, 
ufmg ; christopher kushmerick ; 2071 19 571 001 4009 0001 332041 
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 
4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 
, 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 
0001 442041 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses 
; universidade federal de minas gerais ; r$ 945 .780,00 ; cbb ; apq-
02552-22 ; cm-ufmg: novas fronteiras em microscopia e microanálise 
em minas gerais ; gregory thomas kitten ; 2071 19 571 001 4009 0001 
332041 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 
571 001 4009 0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 
0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 , 2071 19 571 
001 4009 0001 442041 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 
36 meses ; universidade federal de minas gerais ; r$ 1 .934 .756,20 ; 
cbb ; apq-02511-22 ; aprimoramento científico tecnológico do centro 
de ciência animal para produção e manutenção: ratos, camundongos, 
hamsters e cães de alta qualidade para pesquisas científicas ; renata 
alves de oliveira e castro ; 2071 19 571 001 4009 0001 332041 0 10 1 
, 2071 19 571 001 4009 0001 335043 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 
0001 339039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 0001 445042 0 10 1 , 
2071 19 571 001 4009 0001 449039 0 10 1 , 2071 19 571 001 4009 
0001 442041 0 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 36 meses ; 
universidade federal de ouro preto ; r$ 31 .758,80 ;

 ExTrATo DE TErMo DE rESCISÃo AMIGávEL
APQ-01671-18 ; TrA a pedido do Coordenador;

8 cm -04 1671558 - 1

AGÊNciA DE DESENvoLvimENto 
DA rEGiÃo mEtroPoLitANA DE 

BELo HoriZoNtE - ArmBH
 NoTIFICAÇÃo

 A Agência rMBH, por meio da Diretoria de regulação Metropolitana, 
NoTIFICA o Empreendimento IMoF LTDA, inscritono CNPJsob 
o nº 04 .215 .664/0001-29, para o pagamento de multa no valor de 
r$79 .655,46 (setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e 
quarenta e seis centavos), referente às irregularidades noparcelamento 
de solo denominado “Bairro Nova Canaã” localizado no Município de 
Sabará/MG, conforme o Auto de Infração nº 559/2019, Processo SEI nº 
2430 .01 .0000265/2020-29 . Neste sentido, solicitamos a manifestação 
expressa de V.Sªs sobre as informações elencadas nesta notificação, 
noprazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar de sua publicação, com 
vistas à celebração de Compromisso de Anuência Corretiva ou Termo 
de Ajustamento de Conduta, por meio das seguintes formas:
 1 . Acesso ao Sistema Eletrônico de Informações - SEI (acessarhttp://
www.agenciarmbh.mg.gov.br/fiscalizacao/e seguir os passos descritos 
nas opções disponíveis);
 2 . Protocolo físico da documentação na sede da Agência-rMBH 
(Cidade Administrativa de Minas Gerais - rodovia Papa João Paulo 
II, nº 4001 - Edifício Gerais - 11º Andar - Belo Horizonte / MG - CEP 
31 .630-901) ou no Setor de Protocolos (Cidade Administrativa de 
Minas Gerais - rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Edifício Gerais - 
1º Andar - Belo Horizonte / MG - CEP 31 .630-901;
 3 . Envio pelos Correios para o destinatário: Agência-rMBH / Diretoria 
de regulação Metropolitana / Gerência de Fiscalização, no endereço: 
Cidade Administrativa de Minas Gerais - rodovia Papa João Paulo II, 
nº 4001 - Edifício Gerais - 11º Andar - Belo Horizonte / MG - CEP 
31 .630-901

6 cm -04 1671727 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico DE miNAS GErAiS - coDEmiG

 rETIFICAÇÃo DE EDITAL
A CoDEMIG torna público que o Pregão Eletrônico CoDEMIG n° 
01/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de manutenção predial civil, elétrica, hidráulica, 
de sistema de automação, de sistema de ar-condicionado e de sistema 
de detecção e combate a incêndio para o Centro de Cultura Presidente 
Itamar Franco  , teve seu Edital retificado. Motivo da retificação: 
alteração da autoridade competente . Demais termos e condições 
permanecem inalterados. O Edital retificado encontra-se disponível 
em: www .compras .mg .gov .br, www .codemig .com .br ou na sede da 
CODEMIG, à Rua Manaus, nº 467, Santa Efigênia, Belo Horizonte/
MG, de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e de 14h às 17h .

3 cm -04 1671491 - 1

comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Extrato do 1° Aditivo do Contrato n° 11 .151 . Processo Interno 
n° 144/2021 . Contratado: Móbile Comércio e Serviços em 
Telecomunicações LTDA, CNPJ n° 07 .343 .712/0001-52 . objeto: 
Prorrogam-se os prazos de vigência e execução até, respectivamente, 
20/10/2022 e 30/09/2022 . Base Legal: Art . 71 da Lei 13 .303/16 . Data 
da Assinatura: 03/08/2022 .

2 cm -04 1671490 - 1

comPANHiA ENErGéticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

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

AvISoS DE EDITAL
Pregão Eletrônico 500-H16771 . objeto: Contratação dos serviços de 
construção de cerca para as usinas Anil, Joasal e Ervália . Edital e 
demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CoNTrAToS
Pregão Eletrônico 500-G16551 . 4500030835 . Contratada: NEW 
PoWEr CoMÉrCIo E INDÚSTrIA DE SISTEMAS DE ENErGIA 
E DE DEFESA . objeto: BANCoS DE BATErIAS . valor: r$ 
158 .000,00 . Prazo: 75 dias a partir de 25/07/2022 . Ass .: 04/08/2022 
Homolog .: 18/07/2022 .

3 cm -04 1671458 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG

AvISoS DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0395 – PEM .

objeto: reservatório Metálico Elevado . Dia da Licitação: 22 de agosto 
de 2022 às 09:00 horas . Edital e demais informações disponíveis a 
partir do dia 08/08/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações 
e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0403 – PEM
objeto: Hidrantes coluna completo PN 10 DN 100 . Dia da Licitação: 
22 de agosto de 2022 às 09:15 horas . Edital e demais informações 
disponíveis a partir do dia 08/08/2022 no site:www .copasa .com .br 
(link: Licitações e Contratos/Licitação) .

 
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 3202208050008150132.


