
Minas Gerais  diário do executivo quarta-feira, 01 de Junho de 2022 – 43 
comPANHiA ENErGÉticA DE 

miNAS GErAiS - cEmiG
CoMPANHIA ENErGÉtICA DE MINAS GErAIS – CEMIG
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAIS E SErvIÇoS

AvISoS DE EDItAL
Pregão eletrônico para registro de preços 500-H16580 . objeto: 
Investigação de ativos . Edital e demais informações: http://compras .
cemig .com .br

ADItIvoS
4680006204/510, 4680006207/530 . Partes: CEMIG DIStrIBuIÇÃo 
S .A ., CEMIG GErAÇÃo E trANSMISSÃo S .A . E CAPPE BrASIL 
ENGENHArIA . objeto: Prorrogação por mais 4 meses . Prazo Atual: 
16 meses . Ass: 16/05/2022 .

3 cm -31 1642308 - 1

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

AvISoS DE EDItAL
Pregão Eletrônico 530-G16579 . objeto: Conectores opticos e Sensores 
de Abertura para Concentradores de Comunicação .
Pregão Eletrônico 530-G16567 . objeto: Painéis de unidade terminal 
remota (Putr) e Painéis de Interface Homem Máquina (PIHM) .
Editais e demais informações: http://compras .cemig .com .br

CoNtrAtoS
PrEGÃo ELEtrÔNICo 530-G16469 . 

Contrato 4630002728 . Contratada: MAurIZIo & CIA LtDA . objeto: 
Chave Faca . valor: r$ 2 .150 .548,29 . Prazo 24 meses a partir de 
02/06/2022 . Ass .:27/05/2022 . Homolog .: 26/05/2022 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo 530-G16478 . 
Contrato 4630002722/4630002723 . Contratada: MAurIZIo & CIA 
LtDA e INDuStrIA ELEtroMECANICA BALEStro LtDA . 
objeto: Para raio de Média tensão . valor: r$ r$ 18 .517 .500,39 . 
Prazo: 12 meses a partir de 24/05/2022 . Ass .: 13/05/2022 Homolog .: 
13/05/2022 .

INExIGIBILIDADE 530-E16468 
Nº CoNtrAto: 4320000176/530 . Fundamento: artigo 30, caput 
e inciso II, alíneas “c” e “e” da Lei 13 .303/16, para a contratação de 
MACHADo, MEYEr, SENDACZ E oPICE ADvoGADoS para a 
prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria 
jurídica especializada e de patrocínio e defesa de causas judiciais . valor 
R$ 502.800,00. Prazo 12 meses. Ass.e ratificado em: 20/04/22.

PrEGÃo ELEtrÔNICo 530-H16379 . 
Contrato 4680006541 e 4680006542 . Contratada: IMoBLuZ 
CoNStruÇÕES E SErvIÇoS EIrELI . objeto: Serviços em redes da 
distribuição para a região de Araçuaí e Almenara, lote 3 - Construção, 
Manutenção, Comercial e Emergencial . valor: r$331 .188 .034,09 . 
Prazo: 60 meses contados da Autorização de Início de Serviços . Ass .e 
Homolog .: 16/05/2022 .

7 cm -31 1642306 - 1

CEMIG GErAÇÃo trÊS MArIAS S .A
GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MAtErIAIS E SErvIÇoS

AtAS DE rEGIStro DE PrEÇo
5002001627/801 - Fundamento: 500-H16214 . SMutEC 
tECNoLoGIA MoNtAGENS CoNStruÇÕES E MANutENÇÃo 
EIrEL . Contrato decorrente da Ata de registro de Preço 4650000634 . 
objeto: Serviços de reformas, manutenções e ampliações em 
estruturas civis- LotE2 - Prazo: 12 meses . valor: r$114 .504,57 . Ass .: 
25/05/2022 .
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENto DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG
JuLGAMENto DE rECurSo

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2022/0087 – PEM
objeto: Decanter Centrífugo . o Diretor Presidente conheceu o teor 
do recurso da empresa PIErALISI Do BrASIL e contrarrazões da 
empresa FASt INDÚStrIA E CoMÉrCIo LtDA . e decidiu:
1 . negar provimento ao recurso da empresa PIErALISI Do BrASIL;
2 . adjudicar objeto do pregão à empresa FASt INDÚStrIA E 
CoMÉrCIo LtDA . no valor total de r$ 988 .500,00;
3 . determinar a intimação das partes interessadas sobre a presente 
decisão para que a mesma produza seus jurídicos e legais efeitos .

Belo Horizonte, 30 de maio de 2022 .
Carlos Eduardo tavares de Castro - Diretor-Presidente

JuLGAMENto - LICItAÇÃo Nº CPLI .1120220083
objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras 
e serviços da implantação dos Aterros Sanitários das Estações de 
tratamento de Esgoto - EtE’s das cidades de Carbonita e Serro/MG . 
vencedora: PLuS CoNStrutorA EIrELI . valor: r$ 825 .049,94 . 
Data: 31/05/2022 .

rESuLtADoS DE LICItAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2022/0204 – PEM

objeto: Evaporadores de cloro . Proposta vencedora: Fluid Feeder 
Indústria e Comércio Ltda ., de r$ 446 .000,00 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI - Nº 05 .2022/0224– PEM
objeto: reservatório metálico elevado 50M³ . Proposta vencedora: usa 
Moura Ind . e Com . de tanques e reservatórios Metálicos Eireli, no 
valor de r$ 223 .800,00 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI - Nº 05 .2022/0257 – PEM
objeto: Baterias para No Breaks . Proposta vencedora: union Sistemas 
e Energia Ltda no valor de r$ 249 .009,60 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo SPAL Nº 05 .2022/0204 – PEM
objeto: Evaporadores de cloro . Proposta vencedora: Fluid Feeder 
Indústria e Comércio Ltda ., de r$ 446 .000,00 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI - Nº 05 .2022/0242 – PEM
objeto: Aquisição de energia elétrica do tipo convencional, junto a 
fornecedores habilitados segundo o regulamento no Edital do Processo 
de Pré-Qualificação Permanente 02/2021, para suprimento das 
unidades consumidoras da CoPASA MG participantes do Ambiente de 
Contratação Livre – ACL. Proposta Vencedora: Cemig Geração Três 
Marias S .A no valor de r$ 35 .351 .461,80 .

PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0243 - PEM
Objeto: Bolsas Geotêxteis. Resultado: Itens 01 (Exclusivos ME/EPP) 
e 02 (Participação Ampla) foram encerrados . Não houve empresas 
vencedoras, conforme consta dos autos .

INExIGIBILIDADE DE LICItAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 30, Caput da Lei Federal 13 .303/16 . 
objeto: Autorizar o patrocínio direto para o evento “Movimento mais 
água”, proposto pelo Instituto rede Brasil do Pacto Global . Prestador 
e valor: Instituto rede Brasil do Pacto Global; r$ 100 .000,00 . Prazo 
de Vigência: 12 meses. Reconhecimento do Ato: Ana Luiza Faria 
de Souza – Superintendência de Comunicação Institucional. Carlos 
Augusto Botrel Berto – Diretor-Presidente da CoPASA em exercício . 
Ratificação do Ato: Carlos Augusto Botrel Berto – Diretor-Presidente 
da CoPASA em exercício .

JuLGAMENto - LICItAÇÃo Nº CPLI .1120220035
objeto: execução, com fornecimento total de materiais, das obras 
e serviços para a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
de Juatuba/MG . vencedora: CoNSorCIo SES JuAtuBA 
CoNStItuIDo PELAS EMPrESAS CoNStrutorA 
AuGuSto vELLoSo S/A (LÍDEr), vAD ENGENHArIA E 
EMPrEENDIMENtoS LtDA E SANEFortE SoLuÇÕES EM 
SANEAMENto LtDA . valor: r$ 49 .476 .217,54 . Data: 31/05/2022 .

AvISoS DE LICItAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0287 – PES

objeto: Serviço de manunteção preventiva e corretiva, aplicação de 
concreto armado e serviços de oficina e de caldeiraria dos equipamentos 
pesados projetados para EtE . Dia da Licitação: 15 de junho de 2022 às 
09:00 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
02/06/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0289 – PES
objeto: Fornecimento e instalação de EtA’s em Almenara e Pouso 
Alegre . Dia da Licitação: 15 de junho de 2022 às 09:15 horas . Edital e 
demais informações disponíveis a partir do dia 02/06/2022 no site:www .
copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0275 – PEM
objeto: Conjuntos motobombas . Dia da Licitação: 15 de junho de 2022 
às 08:45 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
02/06/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

ErrAtA DE PuBLICAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0285 – PEM

objeto: válvulas de esfera . A CoPASA MG informa que a data 
correta da licitação, acima mencionada, é dia 20/06/2022 às 09:15 
horas e não como publicado neste jornal no dia 31/05/2022 . Edital e 
demais informações estarão disponíveis a partir do dia 07/06/2022, no 
site:www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

AvISo DE ADIAMENto
PrEGÃo ELEtrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0266 – PES .

objeto: Serviços de lavagem, desinfecção, higienização de uniformes 
operacionais . A CoPASA MG informa que o Pregão Eletrônico, objeto 
acima mencionado, marcado anteriormente para o dia 01/06/2022 às 
09:30 horas, fica adiado para o dia 20/06/2022 às 09:00 horas. Edital 
disponível em 07/06/2022 . Mais informações: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Contratos/Licitação) . Motivo: “Interesse da 
Administração” .

A DIrEtorIA
25 cm -31 1642626 - 1

comPANHiA DE GáS DE miNAS 
GErAiS - GASmiG

rEvoGAÇÃo DE LICItAÇÃo
MoDo DE DISPutA FECHADo – MAIor DESCoNto – rEP 
FMP-0001/22 . oBJEto: contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de recenseamento, inspeção técnica, testes, 
projeto, dimensionamento hidráulico, instalação de rede interna, 
adequações, conversões de aparelhos à gás e assistência técnica para 
ligação de novos clientes residenciais e de pequeno comércio na região 
Metropolitana e Colar Metropolitano de Belo Horizonte, composta pelos 
municípios definidos na lei complementar nº 89/2006 de 12/01/2006, à 
medida das respectivas solicitações de serviço por parte das gerências 
comerciais da Gasmig . A Comissão de Licitação informa a revogação 
da licitação em referência pela Autoridade Competente, por motivo de 
interesse da Administração .

SuSPENSÃo DE LICItAÇÃo
INExIGIBILIDADE GIL 0004/22 . oBJEto: credenciamento de 
empresas especializadas para prestação de serviços de auxílio a 
captação de clientes residenciais na região Metropolitana de Belo 
Horizonte (composta pelos municípios definidos na Lei Complementar 
nº 26, de 14 de janeiro de 1993) . credenciamento de empresas 
especializadas para prestação de serviços de auxílio a captação de 
clientes residenciais na região Metropolitana de Belo Horizonte 
(composta pelos municípios definidos na Lei Complementar nº 26, de 
14 de janeiro de 1993) . A Comissão de Licitação informa a suspensão 
da licitação em referência pela Autoridade Competente, por motivo de 
interesse da Administração .

AvISo DE EDItAL – ADENDo
Modo de Disputa Fechado – Menor Preço – FMP-0006/21 - 
contratação dos serviços de construção, montagem, ensaios e testes 
após construção, condicionamento pré-operacional e elaboração de 
as-built para a implantação da redes de Distribuição de Gás Natural – 
rDGN em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) para atendimento ao 
Projeto residencial Alphaville no município de Nova Lima, na região 
Metropolitana de Belo Horizonte . Está disponível o adendo 03 que 
altera o item 4 .1 .4 .3 do edital e prorroga a data de entrega e abertura 
dos envelopes contendo as propostas comerciais e documentos de 
habilitação para dia 22/06/2022 às 10h, no Auditório do CD-rMBH da 
Gasmig, localizado à Av . José Américo Cansado Bahia, 1 .009, Cidade 
Industrial - Contagem/MG . o adendo estará disponível no site da 
GASMIG: http://www .gasmig .com .br/Licitacoes/Paginas/Proximas-
Aberturas .aspx, a partir do dia 01/06/2022 . 

Daniela Alves Marcondes Pedrosa
Gerente de Contratos e Licitações 
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

EDItAL 01/2022 ELEIÇÃo Do CoNSELHo EStADuAL 
DE DEFESA DoSDIrEItoS HuMANoS – CoNEDH

 o Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos – 
CoNEDH, no uso das atribuições que lhe confere o art . 6º do Decreto 
nº 35 .661/1994, convoca o processo de eleição da representação da 
sociedade civil no CoNEDH, em atendimento aos incisos xvII e xIx 
do art. 8º do Decreto nº 43.613/2003, e torna público o Edital que fixa 
as regras para a seleção das entidades da sociedade civil que comporão 
o CONEDH no triênio 2022-2025, de acordo com o seguinte:

1 . DAS DISPoSIÇÕES PrELIMINArES E DA CoMISSÃo 
ELEItorAL
1 .1 o presente edital dispõe sobre o processo seletivo para eleição de 
04 (quatro) entidades da sociedade civil que comporão o Conselho 
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos – CONEDH no triênio 2022-
2025, o qual será conduzido pela Comissão Eleitoral designada por 
meio da Deliberação CoNEDH nº 01/2022, publicada em 11 de março 
de 2022, no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais – DOMG-e.
1 .2 Compete à Comissão Eleitoral:
 a) receber e processar os pedidos de inscrição para participação no 
processo seletivo, nos prazos e condições estipulados neste Edital;
 b) aferir a documentação apresentada e a adequação das entidades 
inscritas às condições da legislação e deste Edital;
 c) organizar e coordenar todo o processo seletivo, em especial os atos 
e procedimentos relativos à habilitação e registro das entidades da 
sociedade civil;
 d) promover o processo de votação e a apuração dos votos, proclamando 
resultado e a ele dando publicidade aos participantes, ao final;
 e) receber, analisar e decidir sobre recursos eventualmente interpostos, 
nos prazos fixados neste Edital;
 f) redigir ata do processo seletivo e elaborar relatório final, para 
encaminhamento ao pleno do Conselho e à SEDESE;
 g) depositar, no CONEDH, a documentação, atas e relatório final do 
processo; e
 h) analisar e resolver os casos omissos neste Edital, nos limites de sua 
competência.
1 .3 o processo seletivo de que trata este Edital será realizado por 
meio de plataforma virtual de Eleições da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social – Sedese (https://voto .social .mg .gov .br) e será 
composto por 03 (três) etapas:
 a) Inscrição;
 b) Habilitação; e
 c) Seleção, por meio de eleição .

2 . DAS rEPrESENtAÇÕES, DAS INSCrIÇÕES, DA 
HABILItAÇÃo E CAMPANHA
2 .1Ficam convocadas todas as entidades e/ou instituições, de 
reconhecida atuação na promoção, defesa e/ou garantia dos direitos 
humanos no estado de Minas Gerais, para participarem do processo 
seletivo de que trata este Edital, que visa ao preenchimento de 4 
(quatro) vagas destinadas a entidades da sociedade civil .
2 .2o preenchimento das quatro vagas citadas no item 2 .1 se dará de 
acordo com os segmentos de vagas correspondentes às áreas de atuação 
a seguir:
 a) 3 (três) vagas para entidades da sociedade civil com efetivo trabalho 
na defesa dos direitos humanos; e
 b) 1 (uma) vaga para entidade civil, legalmente reconhecida, voltada 
para a defesa do direito à liberdade de orientação sexual, conforme os 
incisos xvII e xIx do art . 8º do Decreto nº 43 .613/2003 .
2 .2 .1Caso a entidade candidata se enquadre em mais de uma área de 
atuação, deverá especificar, no ato de inscrição, a qual segmento de 
vaga deseja concorrer, vedada a candidatura a mais de um segmento .
2 .3Poderão habilitar-se para o presente processo seletivo as entidades 
que atenderem aos requisitos deste Edital mediante a apresentação da 
seguinte documentação:
 a) ofício ao CoNEDH, subscrito pelo(a) presidente(a) ou dirigente 
máximo da entidade, solicitando a inscrição da entidade na condição 
de eleitora e/ou candidata;
 b) indicação do nome do(a) representante da entidade que participará 
das eleições, na condição de candidato(a), com cópia de cédula de 
identidade e CPF e de comprovante de vínculo com a entidade;
 c) cópia do Estatuto Social e da última alteração estatutária, quando a 
entidade os possuir, exceto no caso de entidade interessada em concorrer 
à vaga a que se refere a alínea “b” do item 2 .2, quando o Estatuto Social 
será obrigatório para fins de comprovação da constituição legal da 
entidade;
 d) cópia da ata de assembleia de eleição da atual diretoria, coordenação 
ou equivalente, e do dirigente da entidade; e
 e) atestado que comprove, no mínimo, dois anos de funcionamento e 
atuação em prol da promoção, garantia e defesa dos direitos humanos, 
fornecida por autoridade com competência para tanto.
2 .4 Para efeito deste Edital, será considerada autoridade competente 
citada na alínea “e” do item 2 .3: Juiz de Direito, Promotor de Justiça, 
Presidente de Câmara Municipal, Prefeito Municipal, vereador, 
Deputado, Presidente de Conselho Municipal de Direito, Presidente 
de Conselho Estadual de Direito, Defensor Público, o Presidente da 
ordem dos Advogados do Brasil Seção Minas Gerais e os Presidentes 
das Subseções da ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais .
2 .4 .1 Não se considerará autoridade competente, para efeitos da alínea 
“e” do item 2 .3, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos 
– CoNEDH, seja através de seu presidente, da secretaria executiva ou 
de qualquer de seus conselheiros .
2 .5 É vedada a participação de entidade que possua membro, direto 
ou indireto, na composição da Comissão de Eleição, mesmo em caso 
de recondução .
2 .6 A inscrição será feita, exclusivamente, por meio da plataforma 
virtual de Eleições virtuais da SEDESE (link:https://voto .social .
mg .gov .br), desde que atendido o prazo estipulado no subitem 3 .1 .1 
deste Edital .
2 .7 Não será admitida inscrição via e-mail ou qualquer outro 
instrumento que não seja o oficialmente informado no item 2.6.
2.8A ausência de quaisquer dos documentos listados no item 2.3, no 
ato de inscrição, impedirá a habilitação da entidade para participar do 
processo seletivo .
2 .8 .1 Não será admitido o encaminhamento de documentos após o ato 
da inscrição .
2 .9 É autorizado, dentro dos limites legais, que a entidade candidata 
realize atos de campanha para angariar votos no presente pleito, 
desde que a divulgação da entidade enquanto candidata ocorra até às 
23h59min do dia anterior ao início do período de votação, previsto 
neste Edital .

3 . Do CALENDárIo E DoS PrAZoS
3 .1 o processo eleitoral seguirá o seguinte cronograma, conforme os 
procedimentos e prazos dispostos a seguir:
3 .1 .1As organizações da sociedade civil interessadas em participar do 
processo eleitoral, como eleitoras e/ou candidatas, deverão se inscrever 
em até 15 dias corridos a contar da data subsequente à publicação do 
presente Edital no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais – DOMG-e, 
até às 23h59 horário de Brasília do último dia válido .
3 .1 .2 A análise da documentação das entidades eleitoras e candidatas 
será realizada pela Comissão Eleitoral no prazo de até 7 (sete) dias 
úteis, após o fim das inscrições.
3 .1 .3 o resultado preliminar da habilitação, com a lista das entidades 
inscritas e habilitadas, será publicado no site do CoNEDH (http://
conselhos .social .mg .gov .br/conedh) e disponibilizado na plataforma 
virtual de Eleições da Sedese .
3 .1 .4 Do resultado preliminar da habilitação, cabe recurso a ser 
apresentado por meio da plataforma virtual de Eleições da Sedese, 
no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contado da data subsequente à 
divulgação do resultado .
3.1.5 A Presidência do CONEDH analisará os eventuais recursos em 
até 5 (cinco) dias úteis, contados da data subsequente ao término do 
período para a apresentação de recursos, e, após o prazo de análise, 
o resultado final da habilitação será publicado no site do CONEDH 
(http://conselhos .social .mg .gov .br/conedh) e disponibilizado na 
plataforma virtual de Eleições da Sedese .
3 .1 .6 o procedimento de votação, correspondente ao registro dos 
votos, ocorrerá de forma remota, por meio da plataforma virtual de 
Eleições da Sedese, na data subsequente à divulgação do resultado final 
da habilitação, no horário das 08h às 16h, com apuração de votos e 
proclamação de resultado preliminar a ser feita até às 18h da mesma 
data .
3 .1 .7 A Comissão Eleitoral providenciará a publicação do resultado 
preliminar do processo eleitoral no site do CoNEDH (http://conselhos .
social .mg .gov .br/conedh) e na plataforma virtual de Eleições da Sedese, 
por segmento de vaga/área de atuação .
3 .1 .8 Após a publicação do resultado preliminar, poderão ser interpostos 
recursos em até 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data subsequente 
da publicação do resultado preliminar, através da plataforma virtual de 
Eleições da Sedese .
3.1.9 O resultado final do processo eleitoral de entidades da sociedade 
civil será publicado no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais – 
DoMG-e, com os nomes das entidades eleitas .
3.2 Após a publicação no Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais – 
DoMG-e das entidades da sociedade civil eleitas, os representantes 
legais ou dirigentes máximos das entidades deverão encaminhar ofício 
ao CoNEDH com as indicações dos representantes titular e suplente .
3 .3 A posse dos representantes titulares e suplentes dar-se-á em até 15 
(quinze) dias úteis, contados da publicação no Diário Oficial Eletrônico 
Minas Gerais – DoMG-e .

4 . Do ProCESSo DE SELEÇÃo E ELEIÇÃo
4 .1 o processo de seleção, por meio de eleição, se dará por meio da 
plataforma virtual de Eleições da Sedese .
4 .2 Cada entidade eleitora habilitada terá direito a um voto por 
segmento de vaga/área de atuação, descritos no item 2 .2 .
4 .3 A plataforma virtual de Eleições da Sedese possui um sistema 
de voto secreto, a ser depositado eletronicamente na plataforma, 
sendo os eleitores devidamente orientados através de manual a ser 
disponibilizado pela Sedese .
4 .4 os formulários de votação serão virtuais e com sigilo garantido pelo 
fornecedor do sistema .
4 .4 .1 Cada formulário virtual de votação terá campo para o registro de 
um voto em cada categoria prevista no item 2 .2 .
4 .5 votos brancos ou nulos não serão computados na apuração .
4.6 Ao final da apuração, a ser realizada logo após o término da votação, 
serão proclamadas, pela Comissão Eleitoral, eleitas as entidades mais 
votadas por segmento de vaga/área de atuação a que se inscreveram .
4 .6 .1 Em caso de empate entre duas ou mais entidades, será declarada 
selecionada a entidade com maior tempo de constituição/existência.
4.7 O resultado preliminar e final do processo seletivo será publicado 
no site do CoNEDH (http://conselhos .social .mg .gov .br/conedh) e 
disponibilizado na plataforma virtual de Eleições da Sedese (https://
voto .social .mg .gov .br) .

5 . DA IMPuGNAÇÃo Do EDItAL E DoS rECurSoS
5 .1 É facultado a qualquer cidadão impugnar o Edital, por meio da 
plataforma virtual de Eleições da Sedese, em até 10 (dez) dias úteis após 
a publicação deste, devendo a Comissão Eleitoral julgar e responder à 
impugnação em até 2 (dois) dias úteis subsequentes .
5 .2 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a 
Comissão Eleitoral o proponente que não o fizer no prazo fixado.
5 .3 o indeferimento de inscrições, uma vez publicado no site do 
CoNEDH (http://conselhos .social .mg .gov .br/conedh) e na plataforma 

virtual de Eleições da Sedese, poderá ser impugnado no prazo do 
subitem 3 .1 .4, por meio de requerimento fundamentado dirigido à 
Comissão Eleitoral que, excetuada a condição estipulada no item 2 .8, 
poderá decidir pela reconsideração da não habilitação .
5 .4 A proclamação do resultado do processo de seleção poderá ser 
objeto de recurso, entregue à Comissão Eleitoral por meio da plataforma 
virtual de Eleições da Sedese .
5 .4 .1 É vedado o encaminhamento de novos documentos para análise 
quando da interposição de recursos, devendo as alegações dos 
recorrentes se limitar às razões recursais e à matéria impugnada .
5 .5 transcorridos os prazos recursais e julgados os eventuais recursos, 
o resultado final do processo eleitoral será encaminhado ao Plenário do 
CoNEDH para homologação, e após, encaminhado para Subsecretaria 
de Direitos Humanos da Sedese, que providenciará a sua publicação no 
Diário Oficial Eletrônico Minas Gerais – DOMG-e.
5.6 A Presidência do CONEDH, dentro do presente processo seletivo, 
é a instância máxima para análise dos recursos, salvaguardados os 
direitos de acesso aos órgãos judiciais competentes .
5 .7 É de inteira responsabilidade da entidade candidata acompanhar a 
publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este 
Edital .
5 .8 o descumprimento dos dispositivos legais ou daqueles previstos 
neste Edital implicará exclusão da entidade candidata do presente 
processo eleitoral .

6 . DAS DISPoSIÇÕES FINAIS
6 .1 Solicitações de esclarecimentos poderão ser enviadas ao CoNEDH, 
por meio do endereço de e-mail conedh@social.mg.gov.br, com o 
assunto “Edital CoNEDH” .
6 .2 A constatação de que a entidade civil prestou informação falsa, que 
não atende aos requisitos contidos neste Edital ou incorreu nas hipóteses 
de vedação previstas neste Edital acarreta a invalidação de sua inscrição 
em qualquer etapa, garantido o amplo direito de defesa .
6.3 A inscrição da entidade civil implica ciência e aceitação expressa 
das regras e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, das 
quais a entidade não poderá alegar desconhecimento .
6 .4 Na impossibilidade de divulgação no site do CoNEDH ou da 
Sedese, será providenciada a publicação dos resultados e demais 
informações pertinentes a este Edital no Diário Oficial Eletrônico 
Minas Gerais – DoMG-e .
6 .5 As nomeações de entidades, e seus representantes, para integrarem 
o CoNEDH, estão sujeitas às condições de legalidade e publicidade 
exigíveis na legislação, devendo a Sedese proceder à aferição do seu 
atendimento .
6 .6 A Comissão Eleitoral resolverá os casos omissos e situações não 
previstas neste Edital .
6 .7 Este Edital entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 26 de maio de 2022 . 
roBSoN SávIo rEIS SouZA

 Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos
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JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

 ExtrAto tErMo DE DoAÇÃo
 2250 .01 .0000803/2022-96

 I-Partes: Município de varginha (Donatário) e Jucemg (Doadora); 
II- Do objeto: Constituem objeto do presente termo a doação, pelo 
Doadora, em caráter definitivo e sem encargos, ao Donatário, dos 
materiais constantes da Carga Patrimonial, (mobiliário de escritório 
– doc . 46824199); III- Da Motivação e Finalidade da Doação: a) A 
presente doação justifica-se para fins e uso de interesse social, quais 
sejam, colaboração para cumprimento de sua missão institucional, 
com o objetivo de instalação de novas repartições Administrativas 
da Prefeitura Municipal de varginha (47048249): 1- Divisão de 
Corregedoria Municipal; 2- Serviço de Segurança do trabalho (Sesmt) 
e 3- Serviço de Treinamento e Valorização(Stv) e tem como finalidade 
ações de interesse público do Município, portanto, o material ora em 
doação, terão uso interno; b) o Donatário se compromete a não fazer 
uso dos bens móveis doados por meio deste instrumento, em benefício 
direto ou indireto à população em geral, conforme preceitua o art . 9º 
da resolução SEGov/SEC-GErAL/AGE nº 01 de 05 de janeiro de 
2022; Iv- Do valor: r$ 35 .023,52; Iv- Do Foro: As partes elegem o 
foro da Comarca de Belo Horizonte, capital do Estado de Minas Gerais, 
para dirimir as questões que porventura venham a surgir em função 
do presente termo . Firmado em 31 de maio de 2022 por verdi Lúcio 
Melo, pelo Município de varginha e por Bruno Selmi Dei Falci, pela 
Jucemg .

 ExtrAto tErMo DE CESSÃo DE uSo
 2250 .01 .0000380/2022-71

 I-Partes: Município de varginha (Cessionário) e Jucemg (Cedente); II- 
Do objeto: o presente termo tem por objeto a cessão de uso de imóvel 
de propriedade da Cedente, situado na rua São Paulo, n . 180 a n . 186, 
Bairro Centro, varginha-MG, CEP 37002-110, constituído de um terreno 
com área 287,46 m² e área construída 237,50 m² conforme registro 
n. 4.665 no livro n. 2, fl. n. 01, do Cartório 2º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de varginha-MG, com vistas à operacionalização 
dos serviços próprios do Cessionário, para a instalação da Divisão da 
Corregedoria Municipal, do Serviço de Segurança do trabalho - Sesmt e 
do Serviço de Treinamento e Valorização -Stv para fins de desempenho 
de atividades administrativas de âmbito interno; III- Da Vigência: O 
presente termo de Cessão de uso de Imóvel vigorará pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a contar da data de publicação do extrato deste termo, no 
Órgão e Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais; IV- Dos Recursos 
Orçamentários: Não haverá dispêndio para as partes em decorrência 
da presente cessão de uso, razão pela qual não se consigna recursos 
orçamentários; v- Da Finalidade da Cessão: A cessão ora ajustada é 
exclusivamente para a prestação de serviços próprios do Cessionário, 
para a instalação da Divisão da Corregedoria Municipal, do Serviço 
de Segurança do trabalho - Sesmt e do Serviço de treinamento e 
Valorização -Stv, para fins de desempenho de atividades administrativas 
de âmbito interno da Prefeitura do Município de varginha-MG, sendo 
vedado ao Cessionário e seus agentes, servidores e colaboradores, ceder 
ou transferir os direitos e obrigações pactuados neste termo; vI- Do 
Foro: Fica eleito o foro da Comarca de Belo Horizonte - MG, para 
solução de litígio ou conflito resultante da execução do presente Termo 
de cessão de uso, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja . Firmado em 31 de maio de 2022 por verdi Lúcio 
Melo, pelo Município de varginha e por Bruno Selmi Dei Falci, pela 
Jucemg .

 ExtrAto tErMo DE CESSÃo DE uSo
 2250 .01 .0000527/2022-79

 I-Partes: Município de Pedro Leopoldo (Cessionário) e Jucemg 
(Cedente); II- Do objeto: o presente termo tem por objeto a cessão 
gratuita de bens móveis, de propriedade da Cedente, identificados na 
Guia de Controle Patrimonial (doc . SEI 45115644), parte integrante 
desse Termo, com um total de 6 itens, para fins de uso exclusivo do 
Cessionário, cujo valor equivale a r$3 .254,99, no seu atual estado 
de conservação .; III- Da utilização: os bens objeto deste termo serão 
utilizados pelo Cessionário, exclusivamente para o desenvolvimento 
das atividades da Sala Mineira do Empreendedor e/ou redesim, em 
atendimento ao interesse público, podendo haver alteração do seu uso 
para nova destinação, a ser formalizada por termo aditivo, sob pena de 
extinção da cessão; IV- Da Vigência: a) A presente cessão de uso tem 
vigência de 15 (quinze) meses, contados da data de sua assinatura e 
sua eficácia legal se dará após a publicação de seu extrato no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais; b) O prazo de vigência poderá 
ser renovado, se houver manifestação por escrito do Cessionário, no 
prazo de 60 (sessenta) dias antes de seu término; v- Do Foro: Fica 
eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, para solução de litígio 
ou conflito resultante da execução do presente termo de cessão de uso, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja . 
Firmado em 25 de maio de 2022 por Eloísa Helena Carvalho de Freitas 
Pereira, pelo Município de Pedro Leopoldo e por Marinely de Paula 
Bomfim, pela Jucemg.
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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 3202206010058300143.
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  ExTrATo DE DoAÇÃo 

  Termo de doação eletrônico nº 901/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001339/2022-90 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
JAMPRUCA – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 04 caixas d’água de 15 .000 litros, 80 tubos PvC de 
25mm e 120 tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: Carlos 
Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e Polliane de Castro Nunes 
Bastos , pela donatária . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 894/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001329/2022-69 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
SERRA AZUL DE MINAS – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem 
encargos do quantitativo de: 02 caixas d’água de 15 .000 litros, 40 tubos 
PvC de 25mm e 60 tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: 
Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e Leonardo do 
Carmo Coelho , pela donatária . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 891/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001338/2022-20 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
ÁGUA BOA – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 02 caixas d’água de 15 .000 litros, 40 tubos PvC de 
25mm e 60 tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: Carlos 
Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e orlando Cardoso Pereira 
, pela donatária . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 863/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001240/2022-47 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
GAMELEIRAS – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 02 caixas d’água de 15 .000 litros, 40 tubos PvC 
de 25mm e 60 tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: Carlos 
Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e Gilmar rodrigues de 
oliveira , pela donatária . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 914/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001256/2022-03 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
MONTE FORMOSO – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem 
encargos do quantitativo de: 04 caixas d’água de 15 .000 litros, 80 tubos 
PvC de 25mm e 120 tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: 
Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e José Gomes da 
Silva, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 904/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001155/2022-14 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
PINTÓPOLIS – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 06 caixas d’água de 15 .000 litros, 120 tubos PvC de 
25mm e 180 tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: Carlos 
Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e Ley Lopes dos Santos, 
pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 922/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001018/2022-27 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
SERRO – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 06 caixas d’água de 10 .000 litros, 120 tubos PvC de 
25mm e 180 tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: Carlos 
Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e Epaminondas Pires de 
Miranda, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 693/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001032/2022-37 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
TURMALINA – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 10 caixas d’água de 15 .000 litros de polietileno . 
Assinam em 15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo 
doador, e Zilmar Pinheiro Lopes, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 703/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0000991/2022-77 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
JEQUITAÍ – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 01 grade aradora, 01 carreta agrícola e 01 pulverizador 
agrícola . Assinam em 15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da 
Silva, pelo doador, e Eldimá Caldeira Benfi ca, pelo donatário. 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 908/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001355/2022-46 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
AIMORÉS – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 01 carreta agrícola e 01 pulverizador agrícola . Assinam 
em 15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
Marcelo Marques, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 893/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001312/2022-43 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
SERRA AZUL DE MINAS – MG. Doação em caráter defi nitivo e 
sem encargos do quantitativo de: 01 pulverizador agrícola . Assinam 
em 15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
Leonardo do Carmo Coelho, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 911/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001353/2022-03 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
MATA VERDE – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 10 barracas de feira livre . Assinam em 15/06/2022: 
Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e Irone Bento Dias 
oliveira, pela donatária . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 890/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0000926/2022-86 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
JOAQUIM FELICIO – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem 
encargos do quantitativo de: 10 barracas de feira livre . Assinam em 
15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
Miguel Felipe Ferreira de oliveira , pela donatária . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 910/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001354/2022-73 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
CATUTI – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos do 
quantitativo de: 15 caixas d’água de 5 .000 litros . Assinam em 
15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
Delermando do Nascimento França, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 895/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001069/2022-08 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
ITACAMBIRA – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 20 caixas d’água de 500 litros e 05 caixas d’água de 
5 .000 litros . Assinam em 15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da 
Silva, pelo doador, e Geraldo Moisés de Souza , pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 875/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001070/2022-78 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
ICARAÍ DE MINAS – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem 
encargos do quantitativo de: 20 caixas d’água de 5 .000 litros e 675 
tubos PvC de 50mm . Assinam em 15/06/2022: Carlos Alexandre 
Gonçalves da Silva, pelo doador, e Gonsalo Antônio Mendes de 
Magalhães, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 879/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0001094/2022-12 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE SÃo 
JOÃO DA PONTE – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 70 caixas d’água de 500 litros e 10 caixas d’água de 
5 .000 litros . Assinam em 15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da 
Silva, pelo doador, e Danilo Wagner veloso , pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 871/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0000988/2022-61 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
RIACHINHO – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 10 caixas d’água de 5 .000 litros . Assinam em 
15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
Neizon rezende da Silva, pelo donatário . 

  ExTrATo DE DoAÇÃo 
  Termo de doação eletrônico nº 880/2022 – ProCESSo SEI N° 
2420 .01 .0000986/2022-18 – Partes: IDENE e o MuNICÍPIo DE 
PAI PEDRO – MG. Doação em caráter defi nitivo e sem encargos 
do quantitativo de: 10 caixas d’água de 5 .000 litros . Assinam em 
15/06/2022: Carlos Alexandre Gonçalves da Silva, pelo doador, e 
Joaquim rodrigues Junior, pelo donatário .   
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 BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

   INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo 
  Patrocinador: INSTITuTo CuLTurAL BANCo DE 
DESENvoLvIMENTo DE MINAS GErAIS - BDMG CuLTurAL . 
Contrato: 6559/2022 . objeto: Concessão de patrocínio para a 
realização do projeto “III Seminário Iberoamericano de Economia da 
Cultura” . Patrocinada: FuNDAÇÃo INSTITuTo DE PESQuISAS 
ECoNÔMICAS, ADMINISTrATIvAS E CoNTáBEIS DE MINAS 
GErAIS – IPEAD, CNPJ 16 .578 .361/0001-50 . valor: r$19 .500,00 . 
Dotação Orçamentária: “Patrocínios”. Prazo de vigência: a partir da 
data de assinatura, até 31/08/2022 . Data da assinatura: 15/06/2022 . 
Fundamento legal: Artigo 30, caput da Lei Federal nº 13 .303/2016 . 
Ratifi cação: Diretora fi nanceira do BDMG Cultural, em 07/06/2022. 
Parecer: ADM .02174/2022/Ju .DA . 
  

 INExIGIBILIDADES DE LICITAÇÃo 
  Contratante: INSTITuTo CuLTurAL BANCo DE 
DESENvoLvIMENTo DE MINAS GErAIS – BDMG 
CuLTurAL . Contrato: 6537/2022 . Contratado: FErNANDA 
JuLIA BArBoSA (NATA - NuCLEo AFroBrASILEIro DE 
TEATro DE ALAGoINHAS) - CNPJ 15 .297 .695/0001-92; Contrato: 
6539/2022 . Contratada: LuCIArA DoS SANToS rIBEIro - CNPJ 
31 .521 .338/0001-12; Contrato: 6540/2022 . Contratada: MArCo 
ANTÔNIo SCArASSATI, CPF 168 .480 .508-22; Contrato: 6541/2022 . 
Contratada: HuMANITAS ArTE E CuLTurA LTDA, CNPJ 
12 .282 .130/0001-43 . objeto: Prestação de serviços especializados 
de tutoria do programa de pesquisas LAB Cultural, em atendimento 
ao Edital Público de Concessão de Bolsas de pesquisa 2022 . valor: 
r$72 .000,00, sendo r$18 .000,00 para cada contratado . Dotação 
Orçamentária: “ BDCULT – LAB Cultural”. Prazo de vigência: 
a partir da data de assinatura, até 30/12/2022 . Data de assinatura: 
15/06/2022 . Fundamento legal: Artigo 30, caput da Lei Federal nº 
13.303/2016. Ratifi cação: Diretora Financeira do BDMG CULTURAL 
em 02/06/2022 . Parecer: ADM .02170/2022/Ju .DA .  
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 comPANHiA DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - coDEmGE
    ExTrATo DE CoNTrATo DE PATroCÍNIo 

  Extrato do Contrato de Patrocínio nº 11 .269 . Inexigibilidade de 
licitação . Processo Interno n° 98/2022 . Base Legal: Art . 30 da Lei n° 
13 .303/16 . Patrocinada: Associação Nacional de Produtores de vinhos 
(ANProvIN), CNPJ n° 24 .668 .301/0001-56 . objeto: Patrocínio do 
evento “1° Festival de vinhos de Inverno e Espumantes do Sudeste”, 
a ser realizado nos dias 16 a 19 de junho do ano corrente, em Belo 
Horizonte/MG . valor Global: r$ 138 .437,90 (cento e trinta e oito mil 
quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos). Vigência: 03 
(três) meses. Data da Assinatura: 15/06/2022.  

 3 cm -15 1649899 - 1   

 comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

   CEMIG DISTrIuIÇÃo S . A . 
  GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS 

  CoNTrAToS 
 Pregão Eletrônico 530-G16525 Nº CoNTrAToS: 4630002735 . 
Contratada: roMAGNoLE ProD . ELÉTrICoS S/A . objeto: 
Ferragem Eletrotécnica de Aço (Manilha, Gancho e Balancim) . 
valor: r$ 4 .286 .661,37 . Prazo 24 meses a partir de 13/06/2022 . Ass .: 
14/06/2022 Homolog .: 27/05/2022 . 
 Pregão Eletrônico 530-G16525 Nº CoNTrAToS: 4630002737 . 
Contratada: vALTEr LuIS CoPrIvA . objeto: Ferragem Eletrotécnica 
de Aço (Manilha, Gancho e Balancim) . valor: r$ 3 .057 .824 . Prazo 
24 meses a partir de 13/06/2022 . Ass .: 14/06/2022 Homolog .: 
27/05/2022 . 
 Pregão Eletrônico 530-G16525 Nº CoNTrAToS: 4630002738 . 
Contratada: SAE ToWErS BrASIL TorrES TrANS LTDA . 
objeto: Ferragem Eletrotécnica de Aço (Manilha, Gancho e Balancim) . 
valor: r$ 133 .484,40 . Prazo 24 meses a partir de 13/06/2022 . Ass .: 
14/06/2022 Homolog .: 27/05/2022 . 
 Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018860 . Contratada: Engelux 
Soluções em Energia Ltda. Objeto: serviços de efi cientização dos 
sistemas de iluminação pública da área de concessão da Cemig, através 
da troca de luminárias, de lâmpadas inefi cientes por lâmpadas LED, 
referente ao Lote 09 . valor: r$10 .986 .868,20 . Prazo 12 meses . Ass . 
08/06/2022, Homologação: 08/06/2022 . 
 Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018854 . Contratada: Engelux 
Soluções em Energia Ltda. Objeto: serviços de efi cientização dos 
sistemas de iluminação pública da área de concessão da Cemig, através 
da troca de luminárias, de lâmpadas inefi cientes por lâmpadas LED, 
referente ao Lote 05 . valor: r$6 .959 .990,25 . Prazo 12 meses . Ass . 
08/06/2022, Homologação: 08/06/2022 . 
 Pregão Eletrônico 530-H16335 4570018851 . Contratada: Legacy Tech 
Soluções Urbanas Ltda. Objeto: serviços de efi cientização dos sistemas 
de iluminação pública da área de concessão da Cemig, através da troca 
de luminárias, de lâmpadas inefi cientes por lâmpadas LED, referente 
ao Lote 03 . valor: r$12 .300 .000,00 . Prazo 12 meses . Ass . 08/06/2022, 
Homologação: 08/06/2022 .  

 8 cm -15 1649503 - 1   

 comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

    
 CoPASA SErvIÇoS DE SANEAMENTo INTEGrADo 

Do NorTE E NorDESTE DE MINAS GErAIS S/A 
 AvISo DE LICITAÇÃo 

 PrEGÃo ELETrÔNICo DE rEGISTro DE 
PrEÇoS SPAL nº 05 .2022/7001-PEM 

 objeto: Aquisição futura de veículos utilitários pick-up . Dia da 
Licitação: 04 de julho de 2022 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 21/06/2021 no site: www .
copasa .com .br (link: Licitações e Compras/Licitações) . 

 A DIrETorIA  
 4 cm -15 1649770 - 1   

 SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

    ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Ao 
CoNvÊNIoNº 1481 .000492/2020 

  Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo, MG . objeto: 
Prorrogação de vigência. Assinatura: 14/06/2022. Vigência: 365 dias.
Processo Sei nº1490 .01 .0003330/2020-23 . 
  

  ExTrATo Do 3º TErMo ADITIvo Ao TErMo 
DE FoMENTo Nº 1481 .001663/2019 

  Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
APJ Aprender Produzir Juntos, do município de Teófi lo Otoni, MG. 
Objeto: Prorrogação de vigência.Assinatura: 15/06/2022. Vigência: 365 
dias .Processo Sei nº1480 .01 .0002678/2019-38 . 
  

  ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Ao 
CoNvÊNIoNº 1481 .000372/2020 

  Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Prefeitura Municipal de Itamarandiba, MG . objeto: Prorrogação 
de vigência, Reprogramação do Plano de Aplicação de Recursos. 
Assinatura: 15/06/2022. Vigência: 180 dias.Processo Sei nº 
1480 .01 .0003384/2020-82 . 

  ExTrATo DA 1ª ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 
Do CoNvÊNIoNº 1481 .000244/2020 

  Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
ePrefeitura Municipal de João Pinheiro, MG . objeto: Prorrogação de 
Ofício do Convênio por mais 36 dias. Assinatura: 15/06/2022.Processo 
Sei nº1480 .01 .0005826/2020-11 .  

 6 cm -15 1649683 - 1  

    ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Ao 
CoNvÊNIoNº 1481 .000375/2020 

  Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
e Prefeitura Municipal de Congonhas, MG . objeto: Prorrogação 
de vigência, Reprogramação do Plano de Aplicação de Recursos. 
Assinatura: 14/06/2022. Vigência: 365 dias.Processo Sei 
nº1480 .01 .0004133/2020-35 . 
  

  ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo 
AoCoNvÊNIoNº 1481 .000274/2020 

  Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
Prefeitura Municipal de Brumadinho, MG . objeto: Prorrogação de 
vigência. Assinatura: 14/06/2022. Vigência: 364 dias.Processo Sei 
nº1480 .01 .0004685/2020-69 .  

 3 cm -15 1649348 - 1  

   TErMo ADITIvo 
 1º TErMo ADITIvo Ao EDITAL Nº 01/2022 DE 

ELEIÇÃo Do CoNSELHo ESTADuAL DE DEFESA 
DoS DIrEIToS HuMANoS – CoNEDH 

 o PrESIDENTE Do CoNSELHo ESTADuAL DE DEFESA DoS 
DIrEIToS HuMANoS – CoNEDH, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a decisão da Comissão Eleitoral em prorrogar o 
prazo de inscrições estabelecido no subitem 3 .1 .1 do Edital nº 01/2022, 
publicado em 01/06/2022, para o processo de eleição das entidades 
da sociedade civil que comporão o CONEDH no triênio 2022-2025, 
conforme o especifi cado a seguir: 
 1 . Fica prorrogado o prazo de inscrições por mais 10 (dez) dias corridos, 
a contar da data subsequente à publicação, devendo as entidades da 
sociedade civil interessadas se inscreverem até às 23h59 (horário de 
Brasília) do último válido, por meio da Plataforma de Eleições virtuais 
da Sedese (https://voto .social .mg .gov .br) . 
 1 .1 Na eventual indisponibilidade da Plataforma de Eleições virtuais 
da Sedese, em razão do período de vedações eleitorais, serão 
excepcionalmente aceitas as inscrições enviadas por meio de formulário 
virtual disponível no link:https://forms .gle/9BWLSr9tfDb6YmFG8 .  

 Belo Horizonte, 15 de junho de 2022 .  
 robson Sávio reis Souza 

 Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos  
 5 cm -15 1649873 - 1  

   ATo DE CoNvoCAÇ Ã o Nº 02 Do EDITAL SEDESE Nº 05/2022 
  A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESE, com 
fundamento no art . 37, inciso Ix, da Constituição da república de 
1988, baseada na Lei no 23 .750/2020, no Decreto no 48 .097/2020, 
na celebração do Acordo Judicial para reparação integral relativa ao 
rompimento das barragens B-I, B-Iv e B-IvA / Córrego do Feijão - 
Processo de Mediação SEI nº 0122201-59 .2020 .8 .13 .0000 TJMG / 
CE-JuSC celebrado no dia 04/02/2021 e na Lei nº 23 .830, de 28 de 
julho de 2021, objetivando a contratação temporária para os cargos 
das carreiras equivalentes de Analista de Gestão e Políticas Públicas 
em Desenvolvimento (ANGPD) - Lei nº 15 .468, de 13/01/2005 e, 
candidato relacionado abaixo, conforme resultado fi nal da 2ª etapa 
do Processo Seletivo, publicado no Diário sobretudo considerando o 
item 4 .1 .2 .9, Edital SEDESE Nº 05/2022, e na autorização concedida 
pelo Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN – através do Ofício 
n .º 0498/2021; 
 CONVOCA o Ofi cial Eletrônico de Minas Gerais de 15/06/2022, 
para manifestar interesse na assinatura do contrato, considerando as 
desistências dos candidatos Bruno Santiago da Mata Nogueira e Priscilla 
Alves Vieira, primeiro e terceiro classifi cados, respectivamente.  

 CANDIDAToS CoNvoCADoS 
 vaga 1- (Projetos) Analista de Gestão de Políticas Públicas em 
Desenvolvimento – Belo Horizonte: 

 vAGA 01 
 Classifi cação  Candidato 

 4º  Maurício Simões Barbosa 
 5º  Júlia de Castro Aleixo 

  DA CoNvoCAÇ Ã o PArA PErÍ CIA MÉ DICA 
(ExAME PrÉ -ADMISSIoNAL) 

 Conforme estabelecido no item 11.5 do Edital, a classifi cação do 
candidato não garante sua convocação e contratação imediata, que 
somente ocorrerá de acordo com a necessidade do órgão, observado 
o acordo homologado em juízo, a legislação vigente, a ordem de 
classifi cação e o preenchimento das vagas ofertadas. 
 Conforme estabelecido no item 9 .3 do Edital, “ o candidato convocado 
para contratação que não manifestar interesse em assinar o contrato 
em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de convocação será 
automaticamente desclassifi cado do Processo Seletivo Simplifi cado, 
e o próximo candidato classifi cado será convocado para sua vaga, 
obedecendo a ordem de classifi cação fi nal”. 
 A manifestação de interesse na assinatura do contrato deve ser feita 
pelo candidato através de e-mail, solicitando o agendamento de pericia 
médica pré -admissional . o e-mail deve ser enviado pelo candidato 
para apl.scpmso@planejamento.mg.gov.br, com cópia para drh@social.
mg .gov .br, com o assunto “Edital Sedese 05/2022 - requerimento Pré -
admissional” . No e-mail, o candidato deverá  informar nome completo, 
CPF, data de nascimento, nome da mãe e o cargo pretendido . Em anexo, 
deve inserir os documentos abaixo, digitalizados: 
 Documento original de identidade, com foto e assinatura; ou congênere, 
conforme resolução SEPLAG no 57, de 13 de agosto de 2018; 
 Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF . 
 Após recebimento do e-mail, a equipe da Superintendência Central 
de Perícia Médica e Saúde ocupacional irá  realizar o agendamento e 
enviar e-mail ao candidato informando a data e horário agendado . 
 Conforme estabelecido no item 9 .4 do Edital, para realização do exame 
admissional, o candidato deverá  comparecer presencialmente, na data 
agendada, apresentando o resultado original dos seguintes exames 
feitos às expensas do candidato aprovado: 
 hemograma completo; 
 glicemia de jejum; 
 urina rotina . 
 Conforme estabelecido no item 7 .4 .2 .1 . do Edital, os exames deverão 
indicar, além do nome completo, o número do documento de identidade 
do candidato; a identifi cação dos profi ssionais que os realizaram; e a 
data de sua realização . No exame de urina rotina deverá  constar que 
a urina foi colhida no referido laboratório . Na perícia admissional não 
serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura 
digitalizada, fotocopiados ou por fax . 
 Conforme estabelecido no item 7 .2 do Edital, o candidato considerado 
inapto no exame médico pré -admissional estará́ impedido de ser 
contratado e será́ convocado o próximo candidato aprovado . 
 DA DoCuMENTAÇ Ã o NECESSá rIA PArA CoNTrATAÇ Ã o 
 Para formalizar o contrato administrativo com a SEPLAG, o candidato 
selecionado deverá  enviar os documentos abaixo, digitalizados, em 
até  (7) dias úteis a contar da data da convocação do candidato, para 
o e-mail: 
 Documento de identidade com fotografi a, reconhecido legalmente em 
território nacional; 
 Cadastro de Pessoa Física - CPF; 
 Titulo de eleitor; 
 Comprovante de votação nas últimas eleições ou certidão de quitação 
eleitoral; 
 Comprovante de endereço residencial; 
 Último contracheque da instituição de origem (se foi servidor de outro 
órgão ou entidade estadual); 
 Diploma ou declaração de escolaridade mínima exigida para o cargo; 
 Cadastro no PIS/PASEP, ou, caso possua, comprovante da data do 
primeiro emprego; 
 Certidão de Nascimento dos fi lhos menores de 21 anos solteiros, caso 
possua; 
 Declaração de Bens da ú ltima declaração do Imposto de renda, caso 
preencha os requisitos mínimos para declarar; 
 Resultado de Inspeção Médica (RIM) emitido pela Superintendência 
Central de Perícia Médica e Saúde ocupacional - SEPLAG, com 
conclusão pela aptidão pelo cargo; 

 Certifi cado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos 
do sexo masculino; 
 Certidão de nascimento ou de casamento; 
 Comprovante de abertura de conta corrente em agência do Banco Itaú́; 
 Carteira de Trabalho, caso possua; 
 Comprovante de registro de classe ativo, caso possua . 
 Além disto, o candidato deverá declarar, através de e-mail enviado 
para drh@social.mg.gov.br as seguintes informações, necessárias à 
investidura no cargo, tais como: 
 Declarar se possui ou não cargo/função pública na esfera municipal, 
estadual ou federal do Brasil; 
 Declarar se deseja ou não aderir ao plano de assistência de saúde 
prestado pelo IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado de Minas Gerais); 
 Declarar se possui ou não parentes no serviço público estadual, 
inclusive detentores de cargo ou empregos em comissão, função 
gratifi cada ou que seja agente político (conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado, Deputado Estadual, Magistrado Estadual ou membro 
do Ministério Público Estadual) . Se tiver parentes, complementar as 
informações abaixo: 
 - Nome completo do parente: 
 - Grau de parentesco (Parentes até terceiro grau: pais, avós, bisavós, 
sogro(a), padrasto/madrasta, cônjuge, companheiro(a), irmãos, 
cunhados, fi lhos, netos, bisnetos, genro/nora, enteados, tios, 
sobrinhos): 
 - Denominação do cargo/função exercida pelo parente: 
 - Masp do parente: 
 - Órgão/entidade de exercício do parente: 
 - Tipo de vínculo do parente (agente político, cargo efetivo ou cargo 
comissionado): 
 Conforme estabelecido no item 9 .5 do Edital, “o candidato que 
não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos 
especifi cados nos itens anteriores deste Edital, bem como não comprovar 
qualquer habilitação para investidura na função, não poderá́ assinar o 
contrato e será́ automaticamente eliminado do processo seletivo . 

 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti 
 Secretária de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais  

 28 cm -15 1649937 - 1   

 FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

   PrEGÃo ELETrÔNICo uTrAMIG HoMoLoGAÇÃo 
  A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais- 
uTrAMIG torna pública a homologação do pregão eletrônico 
2281314 000007/2022, de contratação de serviço para fornecimento de 
subscrição de licença de uso do Software Sonicwall, pela autoridade 
competente, em 14/06/2022, tendo como resultado fracassado .  

 2 cm -15 1649228 - 1   

 SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
   SuPErINTENDÊNCIA DE TECNoLoGIA DA INForMAÇÃo 
 rESuMo Do I TErMo ADITIvo CoNTrATo Nº1900011022 

 ProCESSo DE CoMPrAS Nº . 1191001 16/2022 
 CoNTrATo PorTAL 9324068/SEI Nº 1190 .01 .0020953/2021-98 

 Partes: EMG/SEF e BrASoFTWArE INForMáTICA LTDA . 
CLáuSuLA PrIMEIrA – Do oBJETo: Prorrogação por mais 18 
dias, no período de 15/03/22 a 01/04/22, do prazo para entrega das 
licenças especifi cadas na “Cláusula Primeira - Objeto” do Contrato 
original . CLáuSuLA SEGuNDA – DA CoNvALIDAÇÃo DoS 
AToS: Convalidam os atos praticados durante o período de 15/03/22 
até a publicação deste Termo Aditivo, sendo certo que tais atos não 
acarretaram lesão ao interesse público, nem prejuízo ao erário estadual 
e terceiros . Lindenberg Naffah Ferreira, Superintendentede Tecnologia 
da Informação - STI/SEF . 

  
 SrF- IPATINGA/AF 3º NÍvEL/rIo CASCA 

 rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNIo 
 SEI Nº 1190 .01 .0010021/2022-88 

 Aderente: Município de Dom Silvério . objeto: Adesão do Município 
ao Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento 
do SIAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG 
(Resolução/SEF nº 5.279, de 09/08/2019). Vigência: 60 (sessenta) meses, 
a contar da data de publicação . Weber dos Santos Coutinho, Titular da 
Superintendência. Regional da Fazenda/Ipatinga – 14/06/2022 

  
 ExTrATo Do ProToCoLo DE INTENÇÕES 

SIMPLIFICADo Nº 312 
 Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de 
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INvEST MINAS e a 
empresa HErBoFLorA ProDuToS NATurAIS LTDA ., oBJETo: 
viabilizar a expansão, pela HErBoFLorA, de estabelecimento 
industrial localizado no município de Machado, Minas Gerais, destinado 
à industrialização e comercialização das mercadorias relacionadas no 
protocolo de intenções . Assinatura: 15 .06 .2022 . Signatários: Gustavo 
de oliveira Barbosa (SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João 
Paulo Braga Santos (INvEST MINAS), José Ailton M . do Nascimento 
e Michele Carlo Bader, (HErBoFLorA) .  

 8 cm -15 1649830 - 1   

 JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

    ExTrATo TErMo DE ADESÃo 
  2250 .01 .0000616/2022-04 

  I-Partes: Município de Minduri 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 cadastros 
e o intercâmbio de informações entre o Cadastro Sincronizado Nacional 
(CadSinc) e o sistema aplicativo de integração estadual . Firmado em 13 
de junho de 2022 por Edmir Geraldo Silva, pelo Município de Minduri 
e por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg . 
  

  ExTrATo TErMo DE ADESÃo 
  2250 .01 .0000616/2022-04 

  I-Partes: Município de Minduri, Jucemg e Sebrae-MG . II-objeto: 
Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de 
serviços, 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 fi nanceiros: não há repasses fi nanceiros entre o aderente e 
os convenentes . Firmado em 13 de junho de 2022 por Edmir Geraldo 
Silva, pelo Município de Minduri; por Afonso Maria rocha e por João 
Cruz reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, 
pela Jucemg .  

 5 cm -15 1649491 - 1   

 SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

   ErrATA  
 A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade do Governo de 
Minas Gerais, torna público a presente errata, registrando a correção 
do item abaixo, em virtude de alteração no âmbito do Edital do Pregão 
Eletrônico nº 1301017 000010/2022: 
 Onde se lê: 
 “A sessão de pregão terá início no dia 21 de junho de 2022, às 10 
horas” 
  
 Leia-se: 
 “A sessão de pregão terá início no dia 21 de julho de 2022, às 10 
horas” .  

 Fernando Scharlack Marcato 
 Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade  

 3 cm -15 1649731 - 1  

 
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 3202206160036070179.
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 52 – sábado, 02 de Julho de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
comPANHiA DE DESENvoLvimENto 

DE miNAS GErAiS - coDEmGE
 ExTrATo DE TErMo ADITIvo

 Extrato do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 10375. Processo Interno n° 
35/2018. Contratado: Móbile Comércio e Serviços em Telecomunicações 
ltda . CNPJ nº 07 .343 .712/0001-52 . objeto: Prorrogação do prazo de 
vigência por 12 (doze) meses . Base Legal: Art . 71, da Lei 13 .303/16 . 
valor: r$ 95 .333,18 (noventa e cinco mil, trezentos e trinta e três reais 
e dezoito centavos) . Data da Assinatura: 30/06/2022 .

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Extrato do 2° Aditivo do Contrato n° 10.976. Processo Interno 
n° 156/2020. Contratado: Elevadores Milênio Eireli, CNPJ n° 
03 .539 .398/0001-27 . objeto: Prorroga o prazo de vigência por 6 
meses, fixando-se novo prazo até 30/12/2022, e, para enfrentar essa 
prorrogação, o aditivo tem o valor de r$ 22 .251,84 . Base Legal: Art . 
71 da Lei 13 .303/16 . Data da Assinatura: 30/06/2022 .

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo
 Extrato do 2° Aditivo do Convênio n° 10.954. Processo Interno 
n° 98/2020. Convenente: Departamento de Edificações e Estradas 
de rodagem do Estado de Minas Gerais – DEEr/MG, CNPJ 
n° 17.309.790/0001-94. Interveniente: Secretaria do Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade – SEINFRA, CNPJ n° 18.715.581/0001-03. 
Objeto: Prorroga o convênio até 31/03/2023 e retifica o plano de 
trabalho . Base Legal: Art . 51 do Decreto 46 .319/13 e 48 da resolução 
Conjunta SEGOV/AGE n° 004/2015. Data da Assinatura: 30/06/2022.

5 cm -01 1656726 - 1

comPANHiA ENErGÉticA DE 
miNAS GErAiS - cEmiG

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

AvISoS DE EDITAL
Pregão Eletrônico: 500-H16648 . objeto: Serviços para fabricação, 
instalação e reforma de guarda-copos e partes girantes das usinas da 
AG/CS, em atendimento dos requisitos da Nr-12 . Edital e demais 
informações: http://compras .cemig .com .br

 ADITIvoS
4680006350/500 4680006351/510 4680006352/530 . Partes: 
CoMPANHIA ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG, 
CEMIG DISTrIBuIÇÃo S .A . - CEMIG D, CEMIG GErAÇÃo E 
TRANSMISSÃO S.A. x JUNTO SEGUROS S.A. Objeto: Acréscimo 
de 25%. Novo valor global R$637.500,00. Ass:15/06/2022.
4570014361 – 500 e 4570014362 – 530 . Partes: CoMPANHIA 
ENErGÉTICA DE MINAS GErAIS – CEMIG E CEMIG 
DISTrIBuIÇÃo S .A . – CEMIG D x ArAÚJo PINHo ADvoGADoS 
ASSoCIADoS . objeto: Pagamento honorários de êxito . valor atual: 
r$1 .390 .797,70 . Ass: 30/06/2022 .

4 cm -01 1656352 - 1

CEMIG DISTrIuIÇÃo S . A .
 GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

AvISoS DE EDITAL
Pregão Eletrônico 530-H16651 . objeto: Serviços de construção, 
montagem, desmontagem, testes físicos, testes de proteções, transportes, 
serviços especiais e demais serviços correlacionados em subestações da 
distribuição da regional Centro .
Pregão Eletrônico 530-G16683 . objeto: Conversor Fibra Óptica 
- Ethernet .
Pregão Eletrônico 530-H16686 . objeto: Serviços de construção em 
rDA Minas Trifásico Centro-Mantiqueira e Sudoeste .
Editais e demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CoNTrAToS
Pregão Eletrônico 530-H16554 . Contrato nº 4680006624 . Contratada: 
rr CoNSTruTorA SALTo LTDA . objeto: Serviços de limpeza de 
faixa e poda de árvores na região Metropolitana de Belo Horizonte . 
valor: r$ 56 .800 .000,00 . Prazo 60 meses . Ass .: 24/06/2022 . Homolog .: 
24/06/2022 .
Pregão Eletrônico 530-H16520 . Contrato nº 4680006848 . Contratada:
Holos Consultores Associados Ltda . objeto: Serviços de coleta de 
dados de consumo de energia elétrica dos clientes de varejo com 
faturamento no local de consumo região Janaúba / Januária . valor: r$ 
32 .833 .000,00 . Prazo: 60 meses . Ass e Homolog:28/06/2022 .

5 cm -01 1656348 - 1

CEMIG GErAÇÃo E TrANSMISSÃo S . A .
 GErÊNCIA DE CoMPrAS DE MATErIAL E SErvIÇoS

 CoNTrAToS
Pregão Eletrônico 510-H16575 . Contrato: 4570018871 . objeto: 
Serviços de Elaboração de laudos de avaliação, conforme as diretrizes 
da ABNT NrB 14653, para alienação de 15PCHs . valor: r$260 .000,00 . 
vigência: 120 dias . Ass . e Homol .: 30/06/2022 .

 ADITIvoS
4680006183/510 . Contratada: LEvA SErvIÇoS DE ENGENHArIA 
LTDA . objeto: Prorrogação por mais 3 meses . Prazo Atual:15 meses . 
Ass:03/06/2022 .

3 cm -01 1656350 - 1

comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG

SEGuNDo CoMuNICADo DE JuLGAMENTo 
- LICITAÇÃo Nº CPLI .1120210236

objeto: execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, 
das obras e serviços de Implantação da 2ª Etapa do Sistema de 
Esgotamento Sanitário na sede do município de Itabirinha/MG . 
vencedora: Saneforte Soluções em Saneamento Ltda . valor: r$ 
5 .835 .598,08 . Data: 01/07/2022 .

AvISoS DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0325 – 

PEM (CoTA rESErvADA PArA ME/EPP) .
objeto: Aquisição de soluções e reagentes . Dia da Licitação: 18 de 
julho de 2022 às 08:45 horas . Edital e demais informações disponíveis 
a partir do dia 05/07/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações 
e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0326 – 
PEM (CoTA rESErvADA PArA ME/EPP) .

objeto: Selo para malote e dispositivo . Dia da Licitação: 18 de julho 
de 2022 às 09:00 horas . Edital e demais informações disponíveis a 
partir do dia 05/07/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações 
e Contratos/Licitação) .

PrEGÃo ELETrÔNICo CPLI Nº 05 .2022/0334 – PES
Objeto: Serviço de manutenção e recuperação de painéis elétricos com 
fornecimento de materiais . Dia da Licitação: 18 de julho de 2022 às 
09:15 horas . Edital e demais informações disponíveis a partir do dia 
05/07/2022 no site:www .copasa .com .br (link: Licitações e Contratos/
Licitação) .

A DIrETorIA
8 cm -01 1656642 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

2º TErMo ADITIvo Ao EDITAL Nº 01/2022 DE 
ELEIÇÃo Do CoNSELHo ESTADuAL DE DEFESA 

DoS DIrEIToS HuMANoS – CoNEDH
o PrESIDENTE Do CoNSELHo ESTADuAL DE DEFESA DoS 
DIrEIToS HuMANoS – CoNEDH, no uso de suas atribuições 
legais, torna pública a decisão da Comissão Eleitoral em reabrir o 
prazo de inscrições estabelecido no subitem 3 .1 .1 do Edital nº 01/2022, 
publicado em 01/06/2022, e prorrogado por meio de 1º Termo Aditivo, 
publicado em 16/06/2022, para o processo de eleição das entidades 
da sociedade civil que comporão o CoNEDH no triênio 2022-2025, 
conforme o especificado a seguir:
1 . Fica reaberto o prazo de inscrições por mais 05 (cinco) dias corridos, 
a contar da data subsequente à publicação, devendo as entidades da 
sociedade civil interessadas se inscreverem até às 23h59 (horário de 
Brasília) do último válido, por meio da Plataforma de Eleições virtuais 
da Sedese (https://voto .social .mg .gov .br) .
1.1 Eventuais dificuldades ou dúvidas relativas à Plataforma poderão 
ser comunicadas por meio do endereço de e-mail “conedh@social.
mg .gov .br”, pelo qual serão fornecidas informações complementares 
até às 16h00 do último dia válido, devendo as entidades interessadas 
considerarem as orientações a seguir:
1.1.1 Para fins do Edital nº 01/2022, as entidades sem CNPJ poderão 
inserir uma sequência numérica aleatória em campo correspondente 
no formulário de cadastro de entidade na Plataforma, sem prejuízo da 
inscrição para o segmento de vaga estabelecido no item 2 .2, alínea “a”, 
e dos critérios de habilitação contidos no item 2.3 do referido Edital.
1 .1 .2 Em caso de aviso de “Erro Interno” ou “Internal Error” durante 
o procedimento de inscrição, as entidades deverão alterar e simplificar 
o nome do arquivo a ser anexado, para fins de adequação do arquivo 
à Plataforma .

Belo Horizonte, 29 de junho de 2022 .
roBSoN SávIo rEIS SouZA

Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos
7 cm -01 1656248 - 1

 EXTRATO DO TERMO DE DOÇÃO ELETRÔNICO N°19/2022
 Partes:Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDESEe 
a Loteria do Estado de Minas Gerais -LEMG . Doação em caráter 
definitivo e sem encargos de 06 (seis) armários de escritório alto, bens 
patrimoniais, no valor total de  r$3 .060,12 . Assinam: em 01/07/2022 . 
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá E 
Mello Jacometti pelo doador e o Diretor Geral ronan Edgard dos Santos 
Moreira, pelo donatário. Processo Sei N° 2040.01.0000124/2022-40.

2 cm -01 1656810 - 1

 ExTrATo DE TErMo DE CESSÃo Nº 11/2022 
 Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDESE e 
o Município de Arapuá, MG . objeto: Termo de Cessão de uso gratuita 
do Imóvel o Funcionamento do ouro verde Sede Campestre - Clube do 
Município . vigência: 05 (cinco) anos . Assinatura: 01/07/2022 . Elizabeth 
Jucá e Mello Jacometti, pela CEDENTE e João Batista Terto da Cunha 
CESSIoNárIo . Processo SEI nº 1480 .01 .0008919/2021-14 .

2 cm -01 1656425 - 1

FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

 AvISo DE EDITAL 
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – 
UTRAMIG, por intermédio da Coordenação-Geral da Bolsa-Formação/
Diretoria de Qualificação e Extensão – DQE, torna pública, para ciência 
dos interessados, que se encontram abertas, no período compreendido 
entre os dias 04 a 08 de julho de 2022, e 11 a 15 de julho de 2022, as 
inscrições presenciais, e no período compreendido entre os dias 04 de 
julho de 2022 até às 23h59m do dia 15 de julho de 2022, considerando 
o horário oficial de Brasília, as inscrições eletrônicas ao EDITAL 
ProNATEC DISCENTES Nº 06/2022 – EDITAL DE SELEÇÃo DE 
ESTuDANTES PArA MATrÍCuLA E INGrESSo NoS CurSoS 
ProFISSIoNALIZANTES, em conformidade com a Portaria MEC 
nº 1 .042, de 21 de dezembro de 2021, o Decreto nº 7 .589, de 26 de 
outubro de 2011, a Portaria nº 1 .152, de 22 de dezembro de 2015, e a 
Lei nº 9 .394, de 20 de dezembro de 1996 e da Lei nº 12 .513 de 26 de 
outubro, de 2011 . o inteiro teor do EDITAL ProNATEC DISCENTES 
Nº 06/2022 e seus anexos estarão disponíveis no endereço eletrônico 
da uTrAMIG: www .utramig .mg .gov .br, na aba Editais, EDITAL nº 
06/2022 ProNATEC, a contar de 04 de julho de 2022 .

4 cm -01 1656396 - 1

AvISo DE EDITAL
A Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais – 
UTRAMIG, por intermédio da Coordenação-Geral da Bolsa-Formação/
Diretoria de Qualificação e Extensão – DQE, torna pública, para ciência 
dos interessados, a HoMoLoGAÇÃo do Edital nº 03/2022 e Edital 
nº 05/2022. O Resultado Final e Classificação dos aprovados no 
Processo Seletivo Simplificado para bolsista nas funções de Professor, 
Professor Autor, Professor Mediador, Apoio às Atividades Acadêmicas 
e Administrativas e Supervisor encontram-se na íntegra no site oficial 
da utramig www .utramig .mg .gov .br .

3 cm -01 1656487 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
 rESuMo Do TErMo DE CESSÃo GrATuITA 

DE uSo Nº 1910003069 (SEI Nº 5/2022)
 ProCESSo SEI Nº 1190 .01 .0010017/2022-02

Partes: SEF/MG x MuNICÍPIo DE PErDÕES . objeto: Cessão 
gratuita de uso de área de aproximadamente 25m² (vinte e cinco 
metros quadrados), de propriedade do CEDENTE, no Complexo 
AdministrativoMunicipal, situado à Praça 1º de Junho, nº 103 - Bairro 
Centro - Perdões/MG, para a instalação da Administração Fazendária/3º 
Nível/Perdões . vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
podendo, ao final deste período, ser renovado. Correrão por conta 
do CEDENTE as despesas referentes à manutenção, conservação e 
limpeza do imóvel, assim como as despesas de consumo com telefonia, 
energia elétrica e água.

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

4 cm -01 1656708 - 1

GABINETE
rATIFICAÇÃo – DISPENSA DE LICITAÇÃo

Com fundamento na Nota Jurídica/SEF nº 250/2022da Assessoria 
Jurídica, e no uso da competência delegada pelo artigo 2º, inciso 
III, do Decreto nº 43 .817de 14/06/2004e artigo 1º da resolução nº 
3 .588, de 09/11/2004,rATIFICoo ato de reconhecimento de hipótese 
de dispensa de licitação, na forma do artigo 24, vIII e xvI, da Lei 
Federal nº 8 .666, de 21/06/1993, visando à celebração de contrato com 
a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais 
- ProDEMGE, CNPJ 16 .636 .540/0001-04 . o objeto da contratação 
é aprestação deserviços de informática de integração à Rede Metro 
Ethernet. O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, 
a contar da data da publicação do contrato .o valor do contrato está 
estimado emr$40 .322,40 (quarenta mil, trezentos e vinte e dois reais 
e quarenta centavos), à conta da dotação orçamentária nº 1191 04 126 
115 2052 0001 3390 4003, fonte10 .1 .,do orçamento em vigor, aprovado 
pela Lei nº 24 .013de 30/11/2021 . 

Belo Horizonte, 30 de junho de 2022 .
Gustavo de oliveira Barbosa . Secretário de Estado de Fazenda .

SrF- IPATINGA/AF 3º NÍvEL/PoNTE NovA
rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNIo

SEI Nº 1190 .01 .0010991/2022-88
Aderente: Município de rio Doce . objeto: Adesão do Município ao 
Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento 
do SIAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG 
(resolução/SEF nº 5 .279, de 09/08/2019) . vigência: 60 (sessenta) 
meses, a contar da data de publicação .

Weber dos Santos Coutinho, Titular da Superintendência
regional da Fazenda/Ipatinga – 01/07/2022

rESuMo Do CoNvÊNIo DE MÚTuA 
CooPErAÇÃo Nº 1910003068

ProCESSo SEI Nº 1190 .01 .0010183/2022-79
Partes: EMG/SEF e MuNICÍPIo DE IrAÍ DE MINAS . objeto: 
Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre 
o ESTADo e o MuNICÍPIo, visando à integração de esforços e 
atividades entre os governos estadual e municipal, a fim de se obterem 

maiores e melhores resultados com menores custos para ambos os 
Convenentes . vigência: 60 (sessenta) meses,com início em 16/08/2022 
e término em 15/08/2027, podendo ser renovado ao final deste período. 
ressalvadas as despesas de remuneração de pessoal, nenhum encargo 
financeiro decorrerá deste Convênio para o ESTADO.

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

rESuMo Do CoNvÊNIo DE MÚTuA 
CooPErAÇÃo Nº 1910003072

ProCESSo SEI Nº 1190 .01 .0010032/2022-82
Partes: EMG/SEF e MuNICÍPIo DE LEoPoLDINA . objeto: 
Estabelecimento de bases de cooperação administrativo-fiscal entre 
oESTADoe o MuNICÍPIo, visando à integração de esforços e 
atividades entre os governos estadual e municipal, a fim de se obterem 
maiores e melhores resultados com menores custos para ambos os 
Convenentes . vigência: 60 (sessenta) meses,com início em 31/08/2022 
e término em 30/08/2027, podendo ser renovado ao final deste período. 
ressalvadas as despesas de remuneração de pessoal, nenhum encargo 
financeiro decorrerá deste Convênio para o ESTADO.

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

AvISo DE PrEGÃo ELETrÔNICo Nº . 1191001- 47/2022
A Secretaria de Estado de Fazenda/MG, torna público que fará no 
dia 14/07/2022, às 10h, (horário de Brasília) no site www .compras .
mg .gov .br, licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, para 
contratação de empresa visando a aquisição de discos rígidos internos 
e externos,impressora a laser,storage NAS portátil e estações de 
trabalho forense e avançada, para estruturação técnica das unidades 
descentralizadas do Laboratório de Auditoria Digital (LAuD) 
eDelegacias Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas 
Gerais . o Edital encontra-se disponível no site www .compras .mg .gov .
br . B .Hte ., 01/07/2022 .

Blenda rosa Pereira Couto – Superintendente 
de Planejamento, Gestão e Finanças .

16 cm -01 1656621 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
 CoNCorrÊNCIA PÚBLICA MGI Nº . 06/2022

A MGI – MINAS GErAIS PArTICIPAÇÕES S .A . – CNPJ/MF: 
19 .296 .342/0001-29 – torna público que realizará licitação, na 
modalidade de Concorrência, para a alienação de Bens Imóveis de 
propriedade do Estado de Minas Gerais . o objeto desta Concorrência 
está descrito detalhadamente no Edital de Concorrência Pública MGI 
nº . 06/2022, disponível para os interessados na sede da MGI, conforme 
endereço citado abaixo, onde poderá ser adquirido ao preço de custo de 
r$ 20,00 (vinte reais) ou obtido, gratuitamente, no seguinte endereço 
eletrônico: www .mgipart .com .br . Serão licitados imóveis situados 
nos seguintes municípios: ArAxA; ArINoS; BELo HorIZoNTE; 
BETIM; BoCAIuvA; CoNTAGEM; CoroMANDEL; CurvELo; 
DIvINoPoLIS; GovErNADor vALADArES; IBIrITE; LAGoA 
DA PrATA; uBA e uBErABA . As propostas poderão ser enviadas 
a partir das 09:00 h do dia 04 de julho de 2022, até às 17:00 h do dia 
11 de agosto de 2022 para o seguinte endereço: MGI – Minas Gerais 
Participações S. A. – Rodovia Papa João Paulo II, 4001 – Prédio Gerais 
– 4º andar – bairro Serra verde – Cidade Administrativa Presidente 
Tancredo Neves, Belo Horizonte/MG – CEP: 31 .630-901 . A Sessão de 
Abertura ocorrerá no dia 12 de agosto de 2022, às 10:00 h, no endereço 
supracitado. Informações: na sede da MGI, através dos telefones (31) 
3915-4888 ou Whatsapp (031) 99990-1127, no horário das 09:00 às 
18:00 h .

5 cm -01 1656737 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

CoNCorrÊNCIA INTErNACIoNAL Nº 003/2018 - SEToP-MG
A Comissão Especial de Licitação, constituída pela rESoLuÇÃo 
CoNJuNTA Nº 001, DE 26 DE FEvErEIro DE 2018, alterada 
pela rESoLuÇÃo CoNJuNTA SEINFrA/DEr Nº 002/2022, DE 
27 DE MAIo DE 2022, comunica que a contar dessa publicação, 
abre-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para contrarrazões de recurso . os 
interessados em ter acesso aos autos solicitar pelo endereço eletrônico: 
concessaorodoviamg424@infraestrutura.mg.gov.br .

2 cm -01 1656789 - 1

 CoMuNICADo rELEvANTE Nº 007/2022, DE 01 DE 
JuLHo DE 2022, rEFErENTE À CoNCorrÊNCIA 

INTErNACIoNAL SEINFrA Nº 003/2021
A Comissão Especial de Licitação, constituída pela rESoLuÇÃo 
CoNJuNTA SEINFrA/DEr Nº 005 de 14 de maio de 2021, vem 
a público comunicar a adição dos eventos 5 e 6, possibilitando a 
apresentação de pedidos de esclarecimentos complementares, sem 
prejuízo dos atos já praticados e dos prazos já expirados . o cronograma 
com os novos prazos, conforme nova redação do item 13 .1 do Edital, 
encontra-se no site www .infraestrutura .mg .gov .br e www .parcerias .
mg .gov .br

3 cm -01 1656251 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES E EStrADAS DE roDAGEm DE miNAS GErAiS - DEr
rEGISTro DE PrEÇoS/PLANEJAMENTo: 056/2022

HoMoLoGAÇÃo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS
 o Diretor Geral do DEr/MG, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art . 10 .º, inciso vI do Decreto nº 45 .785, de 29 de novembro de 2011, baseando nas informações constantes do registro de Preços/Planejamento 056/2022e considerando que foram observados todos os requisitos legais, 
Decreto Estadual nº 46 .311 de 16 de setembro de 2013,que regulamentou o Sistema de registro de Preços, pela Lei Federal n .º 10 .520, de 17/07/2002, Lei Estadual n .º 14 .167, de 10/01/2002, do Decreto n .º 44 .786, de 18/04/2008, e subsidiariamente pela Lei Federal n .º 8 .666/93, e suas alterações, 
HOMOLOGA a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 056/2022, cujo objeto é o Registro de Preçosparaaquisição de Material Betuminoso, sob demanda, futura e eventual,conforme descrição, características, prazos e demais obrigações, conforme abaixo:

Lote un . Qtde . Descrição: Preço unit . com ICMS (r$) Preço unit . sem ICMS (r$)
01 ton . 4 .000 EMuLSÃo ASFáLTICA DE PETrÓLEo; ruPTurA ráPIDA rr 2C-E MoDIFICADA Por PoLÍMEro ELASToMÉrICo, ANExo A, TABELA 1, DA NorMA DNIT-128/2010-EM 4 .888,56 4 .723,25

1º - Stratura Asfaltos S .A, CNPJ 59 .128 .553/0036-05
02 ton . 10 .000 EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C, RUPTURA LENTA, ANEXO A, NORMA DNIT-165/2013-EM - Emulsões asfálticas catiônicas modificadas por polímeros elastoméricos. 3 .827,43 3 .698,00

1º - Stratura Asfaltos S .A, CNPJ 59 .128 .553/0036-05
08 ton . 16 .353 CIMENTo ASFáLTICo DE PETrÓLEo CAP 50/70 - NorMA DNIT-95/2006- EM - CIMENTo ASFáLTICo 5 .858,10 5 .660,00

1º - Stratura Asfaltos S .A, CNPJ 59 .128 .553/0036-05
10 ton . 2 .000 CIMENTo ASFáLTICo DE PETrÓLEo CoM A IDENTIFICAÇÃo 30/45, NorMA DNIT-095/2006-EM - Cimento Asfáltico de petróleo 5 .925,20 5 .724,83

1º - GrECA Distribuidora de Asfaltos Ltda, CNPJ 02 .351 .006/0006-43
12 ton . 2 .100 ASFALTo - ASFALTo DILuÍDoCM-30 - NorMA DNEr - EM 363/97 7 .480,98 7 .228,00

1º- GrECA Distribuidora de Asfaltos Ltda, CNPJ 02 .351 .006/0006-43

oBS:A presente Ata em sua forma integral encontra-se no Processo SEI2300 .01 .0002813/2022-30
20 cm -01 1656701 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
Edital nº: 065/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0056791/2022-49 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 14:00hs (quatorze 
horas) do dia 26/07/2022, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, licitação na modalidade ToMADA DE 
PrEÇo para a ExECuÇÃo DAS oBrAS DE ESTABILIZAÇÃo 
DE TALuDES E ESTruTurAS DE CoNTENÇÃo Do TErrENo 
DA ESCoLA ESTADuAL DoM CIrILo DE PAuLA FrEITAS, 
uNIDADE DA SECrETArIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo, 
LoCALIZADA No MuNICÍPIo DE rAPoSoS, ESTADo DE 
MINAS GErAIS, de acordo com edital e composições de custos 
unitários constantes do quadro de quantidades, que estarão disponíveis 
no endereço acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 
05/07/2022 . A entrega dos envelopes de proposta e documentação 
deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 25/07/2022 

na forma prevista no Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – 
SPA do DER/MG. A visita técnica ocorrerá nos dias 14/07/2022 de 
14:00hs às 17:00hs e 15/07/2022 de 09:00hs às 14:00hs, mediante 
agendamento de acordo com o subitem 7 .1 .11 .1 do edital . Informações 
complementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo 
site acima mencionado .

AvISo DE LICITAÇÃo
Edital nº: 070/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0112597/2022-85 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00h (nove horas) 
do dia 03/08/2022, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 1 .120, 
sala 1009, nesta capital, procedimento licitatório na modalidade rDC 
– rEGIME DIFErENCIADo DE CoNTrATAÇÕES, tendo como 
objeto a Contratação de empresa de engenharia consultiva para a 
Elaboração de Projeto de Engenharia rodoviária de obra de Arte 

Especial e variante no trecho Inhaúma - Papagaios, ponte sobre o rio 
Paraopeba, em rodovia Municipal . Inclusa no PPAG, conforme relação 
dos trechos constantes no item 1 do Termo de referência, de acordo 
com edital e composições de custos unitários constantes do quadro 
de quantidades, que estarão disponíveis no endereço acima citado e 
no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 05/07/2022 . A entrega dos 
envelopes previstos no subitem 1.1 do Edital, deverão ocorrer até o 
horário previsto para o início da sessão à CPL – Comissão Permanente 
de Licitação . Informações complementares poderão ser obtidas pelo 
telefone 3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

AvISo DE LICITAÇÃo
Edital nº: 071/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0126481/2022-25 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00hs (nove horas) 
do dia 09/08/2022, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 1 .120, 

sala 1009, nesta capital, licitação na modalidade CoNCorrÊNCIA 
para a recuperação Funcional doo Pavimento na rodovia MG-329, 
trecho Bom Jesus do Galho - Caratinga e rodovia LMG-823, trecho 
São Sebastião do Anta – Inhapim . A execução dos serviços descritos 
está restrita ao âmbito de circunscrição da 40ª urG do DEr/MG 
– Coronel Fabriciano . Inclusa no PPAG, de acordo com edital e 
composições de custos unitários constantes do quadro de quantidades, 
que estarão disponíveis no endereço acima citado e no site www .der .
mg .gov .br, a partir do dia 05/07/2022 . A entrega dos envelopes de 
proposta e documentação deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete 
horas) do dia 08/08/2022 na forma prevista no Edital, no Serviço de 
Protocolo e Arquivo – SPA do DER/MG. A visita técnica ocorrerá nos 
dias 25/07/2022 e 26/07/2022, mediante agendamento . Informações 
complementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo 
site acima mencionado .

 
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 3202207020022090152.
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