
 26 – terça-feira, 08 de Novembro de 2022 diário do executivo miNas Gerais 
 AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA - ATo Nº 
16/2022 .
rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA 
VOLUNTÁRIA, nos termos do §24 do artigo 36 da CE/89 e artigo 
9º da LCE 64, de 2002, redação dada pela LCE no 156, de 2020, 
do (s) servidor (es):MuriAÉ, E . E . de Educação Especial “Walter 
vasconcelos”, Masp: 1 .064 .418-5-01, roSALvA APArECiDA 
DA SiLvA MAZZiNi, a partir da data do requerimento 26/10/2022, 
referente ao cargo de EEB / ii / F – Especialista da Educação Básica, 
à vista de requerimento de aposentadoria pelo Artigo 147, § 2º, inciso 
I e § 3º, inciso I do ADCT da CE/89, acrescentado pela EC nº 104, de 
2020, integral / paridade .

ANuLAÇÃo - ATo Nº 199/22
ANuLA o Ato nº 21/22, referente ao servidor: Muriaé, E . E . de 
Educação Especial “Walter vasconcelos”, Masp: 621 .260-9-01 – 
rENATA ALMEiDA MArTiNS GoMES, Professor, Educação 
Física, Nível iii, Grau P, a parte em que concedeu FÉriAS-PrÊMio 
CoNCESSÃo, por 01 mês, referente ao 4º quinquênio de exercício 
para o 2º semestre a partir de 21/11/22, publicado em 24/05/2022, por 
motivo de: concessão indevida .

 AFASTAMENTo Por MoTivo DE LuTo – ATo Nº 36/22
registra Afastamento Por Motivo de Luto, nos termos da alínea “b” do 
art . 201, da Lei nº 869 de 05/07/1952, e art . 19 da instrução Normativa 
/ SEPLAG / SCAP / nº 01/2012, por até oito dias consecutivos, a 
servidora: Muriaé / vieiras, E . E . “Assis Brasil”, Masp: 1 .190 .295-4-01 
– ANGELA MAriA NuNES SoArES, PEBD1A, Professor no uso da 
Biblioteca, a partir de 24/10/2022 . Muriaé, E . E . “Temístocles Eutrópio”, 
Masp: 1.081.633-8-01 – JULIANA CRISTINA HONORATO DA 
SiLvA, PEBD1A, Professor regente de Aula, a partir de 27/10/2022 .
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 FÉriAS-PrÊMio – AFASTAMENTo – ATo Nº 53/2022 .
AuTori ZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos do art . 3º, da resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8656, 
de 02/07/2012, ao(s) servidor(es): Muriaé, E . E . “Coronel Francisco 
Gomes Campos, Masp: 1 .387 .021-7-02 – LÍviA CAMPoS DA 
SiLvEirA ToSTES, por 1 mês(es), referente ao(s) 1º quinquênio de 
exercício, a partir de 03/11/2022 .

 FÉriAS-PrÊMio – AFASTAMENTo – ATo Nº 54/2022 .
AuTori ZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos do art . 3º, da resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8656, 
de 02/07/2012, ao(s) servidor(es): Muriaé, E . E . “Padre Maximino 
Benassati”, Masp: 1.319.470-9-01 – CÍNTIA HELISA FREITAS 
CruZ SoArES, por 1 mês(es), referente ao(s) 1º quinquênio de 
exercício, a partir de 08/11/2022 .

 FÉriAS-PrÊMio – AFASTAMENTo – ATo Nº 55/2022 .
AuTori ZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos do art . 3º, da resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8656, 
de 02/07/2012, ao(s) servidor(es): Muriaé, E . E . “Coronel Francisco 
Gomes Campos”, Masp: 1 .387 .021-7-02 – LÍviA CAMPoS DA 
SiLvEirA ToSTES, por 1 mês(es), referente ao(s) 1º quinquênio de 
exercício, a partir de 03/11/2022 .

oPÇÃo rEMuNErATÓriA–ATo Nº 06/22
rEGiSTrA opção remuneratória, nos termos do inciso i, art . 23 
da Lei nº 21 .710, de 2015, e art . 28-A da Lei nº 15 .293, de 2004, da 
servidora: MuriAÉ, E . E . “João Alves Bittencourt Sobrinho”, MaSP: 
1.098.139.7-04, PALOMA CRISTINA DE CARVALHO LACERDA, 
PEBiA, pela remuneração do cargo de provimento em comissão de 
Diretor de escola D v, a partir de 26/10/2022 .
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SrE de Patrocínio
FÉriAS-PrÊMio/ AFASTAMENTo – ATo Nº 16/2022
AuToriZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da resolução Conjunta SEPLAG/SEE Nº 8 .656, de 
02/07/2012, c/c Decreto nº 43 .285, de 23/04/2003 alterado pelo 
art . 1º do Decreto nº 48 .173, de 08/4/2021, ao (s) servidor (es): 
Patrocínio – E .E . “José Eduardo Aquino”, MaSP 978871-2, Cláudia 
Elizabete Bernardes Almeida, ocupante de cargo efetivo de PEB ii B 
– na função de vice-diretora, admissão 5, por 1 mês , referente ao 1º 
quinquênio de exercício, a partir de 8/11/2022; MaSP 1130842-6, Erika 
Aparecida Botelho Mantovani, ocupante de cargo efetivo de PEB ii 
G – em ajustamento funcional, admissão 1, por 1 mês, referente ao 2º 
quinquênio de exercício, a partir de 21/11/2022 .
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SrE metropolitana c
AFASTAMENTo PrELiMiNAr A APoSENTADoriA-ATo Nº 
144/2022
registra Afastamento Preliminar à Aposentadoria voluntária, nos 
termos do §24 do artigo 36 da CE/89 e artigo 9º da LCE 64, de 2002 
, redação dada pela LCE nº 156, de 2020, do(s) servidor (es): Belo 
Horizonte – E.E. Deputado Álvaro Salles - 2356, MaSP 978514-8, Lola 
de Souza Figueiredo uhrigshardt, a partir da data de publicação, ref . 
ao PEBI H, 1º cargo, à vista de requerimento de aposentadoria pelo 
Artigo 146, § 4º, § 6º, Inciso I e § 7º, Inciso I do ADCT acres. pela 
EC104/20, com direito a remuneração integral, correspondente à carga 
horária de 109 h/a .
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conselho Estadual de 
Educação - cEE

Presidente: Felipe Michel Santos Araújo Braga

PArECEr Nº 772/SEE/CEE - PLENário/2022
ProCESSo Nº 1260 .01 .0124668/2021-40

rELATorA: Tatiana Tilatti Motta
AProvADo EM 25 .10 .2022

Alteração societária e recredenciamento da entidade Central Êxitus de 
Educação Ltda . - ME, mantenedora do Master Êxitus, do Município 
de rio Pomba .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento aos dispositivos 
legais, sou por que este Conselho tome conhecimento da alteração 
societária e responda afirmativamente ao recredenciamento da entidade 

Central Êxitus de Educação Ltda .  - ME, mantenedora do Master 
Êxitus, do Município de rio Pomba, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a 
contar de 1º de agosto de 2022 .
À consideração da Câmara do Ensino Fundamental .

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2022.
Tatiana Tilatti Motta - relatora

ProNuNCiAMENTo DA CÂMArA Do 
ENSiNo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2022.
Bruna Caroline Morato israel - relatora

PArECEr Nº 773/SEE/CEE - PLENário/2022
ProCESSo Nº 1260 .01 .0080637/2022-42

rELATorA: Tatiana Tilatti Motta
AProvADo EM 25 .10 .2022

Renovação de reconhecimento das Habilitações Profissionais de 
Técnico em Administração e de Técnico em Segurança do Trabalho, 
ministradas de forma concomitante e subsequente ao Ensino Médio, na 
modalidade Educação a Distância, pelo Centro Educacional Aprendiz - 
unidade ii, no Município de Barbacena .
Conclusão
Face ao exposto e considerando o atendimento à legislação vigente, 
sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente à renovação 
de reconhecimento das Habilitações Profissionais de Técnico em 
Administração e de Técnico em Segurança do Trabalho, ministradas 
de forma concomitante e subsequente ao Ensino Médio, na modalidade 
Educação a Distância, pelo Centro Educacional Aprendiz - unidade ii, 
instalado na rua Norma Stefani, 108 - Bairro ibiapaba, no Município 
de Barbacena, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 02 de agosto 
de 2022 .

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022.
Tatiana Tilatti Motta – relatora

PArECEr Nº 774/SEE/CEE - PLENário/2022
ProCESSo Nº 1260 .01 .0126756/2021-21
ProCESSo Nº 1260 .01 .0126734/2021-33
ProCESSo Nº 1260 .01 .0126628/2021-82

rELATorA: Tatiana Tilatti Motta
AProvADo EM 25 .10 .2022

recredenciamento da entidade Escola de Ensino Técnico Eurípedes 
Barsanulfo Ltda - ME e renovação de reconhecimento do curso Técnico 
em Enfermagem e do curso de Especialização Profissional Técnica em 
Enfermagem do Trabalho ministrados pela Escola de Ensino Técnico 
Eurípedes Barsanulfo, no Município de ouro Preto . 
Conclusão
À vista do exposto, sou por que este Conselho tome conhecimento 
das alterações societárias ocorridas, em 2018 e 2019, responda 
afirmativamente ao recredenciamento da entidade mantenedora Escola 
de Ensino Técnico Eurípedes Barsanulfo Ltda - ME e se manifeste 
favoravelmente à renovação do reconhecimento do curso Técnico em 
Enfermagem e do curso de Especialização Profissional Técnica em 
Enfermagem do Trabalho ministrados pela Escola de Ensino Técnico 
Eurípedes Barsanulfo, em ouro Preto, ambos pelo prazo de 5 (cinco) 
anos, a contar de 1º de agosto de 2022 .

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022.
Tatiana Tilatti Motta – relatora

PArECEr Nº 775/SEE/CEE - PLENário/2022
ProCESSo Nº 1260 .01 .0005221/2022-50

rELATor: Carlos Alberto de Freitas Júnior
AProvADo EM 25 .10 .2022

Mudança de mantença do Colégio Batista remanescentes, de 
Contagem, e credenciamento da nova mantenedora .
Conclusão
À vista do exposto e atendidas todas as exigências da legislação, 
que este Conselho tome conhecimento da mudança de entidade 
mantenedora do Colégio Batista remanescentes, do Município de 
Contagem, passando da Associação Comunitária remanescentes para 
o Centro Educacional Batista do icaivera Ltda . - ME, e responda 
afirmativamente ao credenciamento da nova mantenedora, pelo prazo 
de 05 (cinco) anos .

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022.
Carlos Alberto de Freitas Júnior – relator

PArECEr Nº 776/SEE/CEE - PLENário/2022
ProCESSo Nº 1260 .01 .0085672/2022-91

rELATor: Carlos Alberto de Freitas Júnior
AProvADo EM 25 .10 .2022

renovação do reconhecimento do Ensino Fundamental (anos iniciais) 
ministrado pela Escola Municipal Laerte Fraga, no Município de 
Prudente de Morais .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento à legislação vigente, 
que este Conselho conceda a renovação de reconhecimento do Ensino 
Fundamental (anos iniciais) ministrado pela Escola Municipal Laerte 
Fraga, situada na rua Alípio Francisco dos Anjos, 286 - Bairro 
Maracanã, no Município de Prudente de Morais, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, a contar de 1º de agosto de 2022 .

Belo Horizonte, 24 de outubro de 2022.
Carlos Alberto de Freitas Júnior – relator

PArECEr Nº 780/SEE/CEE - PLENário/2022
ProCESSo Nº 1260 .01 .0048729/2022-04

rELATorA: Girlaine Figueiró oliveira
AProvADo EM 26 .10 .2022

renovação do reconhecimento do Curso Técnico em Enfermagem 
ministrado pela Escola de Saúde Antonina Neves, no Município de São 
João del rei .
Conclusão
À vista do exposto e atendidas as normas vigentes, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente à renovação do reconhecimento 
do Curso Técnico em Enfermagem ministrado pela Escola de Saúde 
Antonina Neves, localizada na Avenida Tiradentes, 389 - Centro, no 
Município de São João del rei, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar 
de 01 de agosto de 2022 .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022.
Girlaine Figueiró oliveira - relatora

PArECEr Nº 781/SEE/CEE - PLENário/2022
ProCESSo Nº 1260 .01 .0139138/2021-66

rELATorA: Girlaine Figueiró oliveira
AProvADo EM 26 .10 .2022

reconhecimento do Ensino Médio ministrado pelo Colégio Diamante - 
unidade iv, no Município de Carmo da Mata .
Conclusão
A vista do exposto e atendidas as normas vigentes, sou por que este 
Conselho se manifeste favoravelmente ao reconhecimento do Ensino 
Médio ministrado pelo Colégio Diamante - unidade iv, situado na rua 
Professor Getúlio, 270 A - Centro, no Município de Carmo da Mata, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar de 01 de agosto de 2022 .

Belo Horizonte, 26 de outubro de 2022.
Girlaine Figueiró oliveira - relatora
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Art .3º Compete a Comissão Executiva:
i – Adiar ou suspender, motivadamente, as etapas de realização do Processo de inscrição em consonância com a Direção Superior; 
II – Aditar eventuais comunicados, instruções, convocações relativas ao certame;
iii – Supervisionar a aplicação das regras estabelecidas nos Editais durante a realização do Processo de inscrição; 
iv – oferecer o apoio logístico necessário ao bom andamento dos trabalhos; 
V – Orientar as Comissões de que trata os incisos II, III, IV, V e VI quanto à correta aplicação das regras do edital; 
VI – Reunir, orientar e capacitar as Comissões;
vi – Comunicar à Direção Superior quaisquer anormalidades ou irregularidades detectadas; 
vii – Assegurar a divulgação dos resultados de cada etapa; 
viii – Encaminhar o Processo para homologação do Presidente;
ix – Exercer outras atividades correspondentes . 
ii – Comissão Análise de Títulos e Documentos 

Nome MASP
1 .Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
2 .Alexandre Daniel Gomes 4457644 Membro
3 .Anne Paulino Bajur 14127161 Membro
4 .Carla Fabiana Tamborelli 12288320 Membro 
5 .Carolina Lobo Silva 11872579 Membro
6 .Cláudio de oliveira Costa 10023604 Membro
7 .Fernanda Mara dos Santos Souza 11596004 Membro 
8 .Gisele Duval de Araújo 11618212 Membro
9 .Patricia Saragony Zagnoli 10189132 Membro 
10 .renata rocha Menezes 10744704 Membro
11 .ionete izidora Manini rodrigues 11876141 Suplente

Art .4º Compete a Comissão de que trata o inciso ii analisar os documentos anexados pelo candidato na inscrição, observando o disposto nos Editais 
e emitir os Pareceres . 
Art . 5º A Presidência da Comissão de que trata o inciso ii em seus impedimentos e ausências será substituído pelos integrantes respectivamente dos 
itens 5, 6 e 2 .
Art.6º A Comissão de que trata o inciso II encaminhará os resultados da análise documental à Comissão de Gestão de Documentos para fins de 
conferência, organização e controle . 
iii -  Comissão Gestão de Documentos 

Nome MASP
1 .Geovanna Goncalves Soares 13508254 Presidente
2 .Alessandra Mara de Assis 15262546 Membro 
3 .Amauri Prudêncio de Sousa 15262546 Membro 
4 .Juliane Silva Pinto 15263809 Membro 
5 .Weriston Fernandes Silva 1360419 4 Membro 

Art .7º Compete a Comissão de Gestão de Documentos: 
i -  imprimir todos os documentos anexados pelo candidato na inscrição, inclusive nas fases recursais; 
II - Encaminhar as fichas analisadas  à Comissão de Processamento Eletrônico, para fins de publicar o resultado do site Institucional www.fha.
mg .gov .br; 
III - Encaminhar aos candidatos os Pareceres elaborados na Análise de Títulos, conforme e-mail que consta na ficha de inscrição; 
iv -  Encaminhar os recursos interpostos à Comissão de recurso de Primeira instância; 
v -  Encaminhar aos candidatos as respostas dos recursos; 
vi - Exercer outras atividades correspondentes no que se refere ao mecanismo de tramitação documental . 
iv -  Comissão Entrevista Técnica Comportamental 

Nome MASP
1 .Carolina Lobo Silva 11872579 Presidente
2 .Carla Fabiana Tamborelli 12288320 Membro
3 .Dayana Alessandra Colen Parreiras Pinto 14045025 Membro
4 .Gisele Duval de Araújo 11618212 Membro
5 .Jeane da Silva ribeiro 14793186 Membro
6 .Jessica Fernanda Matias 14957096 Membro
7 .Luzia Luciana rodrigues de Andrade 14894380 Membro 
8 .renata rocha Menezes 10744704 Membro 

Art .8º Compete a Comissão de que trata o inciso iv:
I - Entrevistar os candidatos classificados na análise de títulos, 
II - Emitir os Pareceres dos eventuais candidatos desclassificados;
 III - Encaminhar o resultado da análise documental à Comissão de Gestão de Documentos para fins de conferência, organização e controle; 
IV - Exercer outras atribuições no que se refere a operacionalização da Etapa de entrevista.
v -  Comissão recurso de Primeira instância

Nome MASP
1 .Mariana Alice Silva rosa 15261233 Presidente
2 .Juliane Silva Pinto 15263809 Membro 
3 .viviane Toscano Sad 12962221 Membro 

Art . 9º Compete a Comissão de que trata o inciso v:
I - Julgar eventuais recursos interpostos contra suas decisões das Comissões de que trata os incisos II e IV, segundo os critérios definidos nos Editais 
ou pelos órgãos de controle e fiscalização; 
II - Encaminhar o resultado da análise recursal à Comissão de Gestão de Documentos para fins de conferência, organização e controle e envio ao 
recorrente; 
III - Exercer outras atribuições no que se refere a operacionalização dos Recursos. 
vi – Comissão de Processamento Eletrônico 

Nome MASP
1 .Luciano Matos 1018153 5 Presidente
2 .Amauri Prudêncio de Sousa 15262546 Membro 
3 .Weriston Fernandes Silva 1360419 4 Membro 

Art .10 Compete a Comissão de que trata o inciso vi:
i - Providenciar a divulgação dos Editais no site institucional www .fha .mg .gov .br;
II - Publicar eventuais comunicados e outros documentos no site e o extrato no órgão oficial do Estado de Minas Gerais;
iii - Executar outras atividades correlatas para operacionalizar o Processamento Eletrônico . 
Art.11 São deveres dos Presidentes das Comissões: 
i . Dirigir os trabalhos; 
ii . orientar os demais membros quanto às normas do Processo; 
iii . Zelar pela qualidade do registro documental do certame; 
iv . Zelar pela ordem no ambiente em que a avaliação estiver sendo realizada; 
V. Apurar as notas dos candidatos em cada etapa e ao final do Processo.
Art .12 São deveres comuns a todos os membros da Comissão: 
I - Zelar pelo fiel cumprimento dos Editais; 
ii - Manter o sigilo necessário à manutenção da lisura do certame; 
III - Participar de reuniões de treinamento/capacitação relacionados ao Processo; 
iv - registrar os atos praticados e ocorrências havidas durante o certame; 
v - Cumprir o cronograma de atividades divulgado e os horários programados; 
VI - Comunicar imediatamente aos Presidentes das Comissões situações de anormalidade; 
vii - Manter postura condizente com o ambiente do Processo de inscrição .
Art.13 As Comissões de que trata esta Portaria, terá decisão terminativa quanto a etapa correspondente do Processo de Inscrição, observadas as 
normas do referido Edital .
Art.14 Eventuais recursos de segunda instância, ficarão exclusivamente a cargo da Procuradoria da Fundação.
Art.15 Os membros da Comissão de que trata esta Portaria deverão firmar Termo de Compromisso e Responsabilidade, segundo o modelo do anexo 
i, que fará parte da documentação produzida na realização do certame . 
Art .16 os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Executiva em conjunto com a Procuradoria e Diretoria de Planejamento, Gestão e 
Finanças .
Art.17 Homologado o Processo de Inscrição, as Comissões de que trata esta Portaria se extinguirá automaticamente.
Art .18 Esta Portaria entra em vigor na data de publicação 

ibirité, 7 de novembro de 2022 . 
viCENTE TArLEY FErrEirA ALvES
Presidente da Fundação Helena Antipoff

ANExo i
TErMo DE CoMProMiSSo E rESPoNSABiLiDADE

1 . DADoS Do ProCESSo DE iNSCriÇÃo 
1 .1 . Número dos Editais: 38,39 e 40 de 2022 . 

2 . iNTEGrANTE DA CoMiSSÃo: 
[  ] Comissão Executiva[  ] Comissão de Análise de Títulos e Documentos / 
[  ] Comissão de Gestão de Documentos/ [  ] Comissão de  Entrevista Técnica Comportamental 
[  ] Comissão de recurso de Primeira instância [  ] Comissão de Processamento Eletrônico 

3 . DADoS Do MEMBro DA CoMiSSÃo: 
 3 .1 . Nome completo: __________________________________________________________
3 .2 . Telefone de contato:__________________________________
 3 .3 . Email:_________________________________________________________________ 
3 .4 . CPF: _______________________________ rG:________________________________

DECLArAr, pelo presente TErMo DE CoMProMiSSo que em minha atuação como membro da Comissão, comprometo-me a:
1. Ter disponibilidade de tempo para participar de reuniões, quando indicado e designado; 
2 . Ter conhecimento prévio da relação de candidatos inscritos no certame e não possuir com essa qualquer relação impeditiva;
3. Informar imediatamente aos Presidentes das Comissões qualquer impedimento/suspeição para participar do processo; 
4. Manter sigilo sobre as atividades desenvolvidas e as informações obtidas sobre os candidatos; 
5 . Cumprir rigorosamente o cronograma de atividades; 
6 . Evitar conceder entrevistas ou outras formas de exposição na mídia; 
7 . Guardar conduta respeitosa para com os candidatos e membros da organização do Processo de inscrição; 
8 . Não aceitar qualquer tipo de remuneração, presente por parte do candidato avaliado; 

Fundação Helena Antipoff - FHA
Presidente: vicente Tarley Ferreira Alves

PoRTARIA Nº 48/FHA/2022
Constitui Comissões para Análise de Títulos, Entrevista Técnica para executar o Processo de Inscrição, regido pelos Editais nº38, 39 e 40 de 2022, 
para formação de cadastro reserva de quadro de magistério . 
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Estadual nº 22.257, de 
27 de julho de 2016 e pelo Decreto nº 47 .906, de 2 de abril de 2020 e considerando: 
I - As disposições contidas no subitem 1.2, dos Editais nº 38, 39 e 40 de 2022, visando formar cadastro reserva para o exercício das funções do Quadro 
de Magistério no âmbito da Fundação Helena Antipoff;
rESoLvE: 
Art.1º Instituir Comissões para análise de Títulos e Documentos, Entrevista Técnico Comportamental, Processamento Eletrônico, Impressão de 
Documentos e recursos .
Art. 2º Integram as Comissões os seguintes servidores:
i – Comissão Executiva 

Nome MASP
1 .Luciene Millo Campos 10181071 Presidente
2 .Alexandre Daniel Gomes 4457644 Membro
3 .Josiane Antônia Teixeira 1159610 3 Membro 

 
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 3202211072354000126.

Luciana
Realce

Luciana
Realce



miNas Gerais  diário do executivo terça-feira, 08 de Novembro de 2022 – 27 
9. Utilizar as informações coletadas somente para os objetivos da avaliação para a qual foi designado; 
10. Ser responsável perante minha instituição de origem, no que diz respeito à compatibilidade entre meus horários e atribuições contratuais e o 
desempenho das atividades designadas no Processo de inscrição; 
11 . Elaborar os relatórios solicitados, de acordo com os critérios estabelecidos pelos Editais e pela Comissão, e apresentar os resultados da avaliação 
no prazo estabelecido; 
12. Comunicar imediatamente qualquer ocorrência que dificulte ou impeça a participação no Processo de Inscrição; 
13 . Manter postura zelosa para com os princípios éticos, ciente que a prática de atos que violem a legitimidade do processo incide em pena prevista 
no Art . 311-A do código penal . 
Por ser verdade, assino o presente Termo em duas vias de igual teor e forma .
Local:________________________________________ 

Data:_____/_________________/_______

Assinatura:_________________________________________________________________
07 1710246 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

Reitora: Profª Lavínia Rosa Rodrigues

ATo Nº 1963/2022 CoNCEDE QuiNQuÊNio, nos termos do art . 112 
do ADCT da CE/1989, aservidora CLáuDiA ETruSCo TAvArES, 
Masp n . º 0554467-1, Analista universitário, Nível iii, Grau A, da 
Procuradoria,referente ao 4° quinquênio,a partir de 17/08/2022 . 

Belo Horizonte, aos 03de novembrode 2022
Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues

 reitora
07 1710179 - 1

ATo Nº 1962/2022 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos do § 4º, do art. 31, da CE/1989, a servidora CLÁUDIA 
ETruSCo TAvArES, Masp n . º 0554467-1, Analista universitário, 
Nível iii, Grau A, da Procuradoria, referente ao 4° quinquênio de 
exercício,a partir de 17/08/2022 . 

Belo Horizonte, aos 03 de novembro de 2022.
Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues

 reitora
07 1710181 - 1

 ATo Nº 1960/2022 
AuToriZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25/4/2003, aservidora 
MAÍSA TAvArES DE SouZA LEiTE, Masp n .º 0367100-5, Professor 
de Educação Superior, Nível vii, Grau C, da unidade Acadêmica de 
Passos, por 01 (um) mês, referenteao 4° quinquênio de férias-prêmio, 
a partir de 03/11/2022 . 

Belo Horizonte, aos 03de novembro de 2022.
Prof.ª Lavínia Rosa Rodrigues

 reitora
07 1710178 - 1

Editais e Avisos
GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
 resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n . 9294757(iNF-
4332 .00), celebrado entre o Gabinete Militar do Governador e a 
Companhia de Tecnologia da informação do Estado de Minas Gerais - 
ProDEMGE . oBJETo: Prorrogar a vigência do Contrato original por 
12 (doze) meses, a partir de 09/11/2022; Acrescer ao contrato original 
o valor der$ 900,00 (novecentos reais)que corresponde a15,64 % 
(quinze inteiros e sessenta e quatro centésimos por cento)em virtude 
da readequação da volumetria do serviço de Hospedagem de Sistemas 
em Ambiente Dedicado – Baixa Plataforma; Alterar a cláusula 1ª e 3ª 
do Serviço de – Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado de 
Baixa Plataforma, conforme o Caderno de Serviços Prodemge vigente; 
valor: r$ 6 .654,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais) . 
Processo SEi n . 5140 .01 .0003413/2022-75 . Signatários: Ten Cel PM 
Cleide Barcelos dos reis rodrigues, Ladimir Lourenço dos Santos 
Freitas e roberto Tostes reis . DATA DE ASSiNATurA: 07/11/2022

4 cm -07 1710185 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
resumo do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n . 9309067(iNF-
4375 .00), celebrado entre o Gabinete Militar do Governador e a 
Companhia de Tecnologia da informação do Estado de Minas Gerais 
- ProDEMGE . oBJETo: Prorrogar a vigência do Contrato original 
por 12 (doze) meses, a partir de partir de 13/11/2022 e término em 
12/11/2023; Manter o preço dos serviços continuados, de acordo com 
os preços vigentes do Anexo I – Condições Comerciais do Caderno 
de Serviços Prodemge, conforme o subitem 4.10.1 da Cláusula 4ª – 
Do valor, do Pagamento e do reajuste do contrato original; Alterar a 
cláusula 1ª do Serviço de – Gerenciamento de Nível de Serviços da Rede 
iP Multisserviços, conforme o Caderno de Serviços Prodemge vigente; 
Atualizar a cláusula 1ª dos serviços de Integração à Rede Governo, 
Gerenciamento de Nível de Serviços da rede iP Multisserviços e 
Conexão de Alta Disponibilidade à internet conforme o Caderno de 
Serviços Prodemge vigente . valor: r$ 22 .620,00 (vinte e dois mil, 
seiscentos e vinte reais) . Processo SEi n . 5140 .01 .0003907/2022-26 . 
Signatários: Ten Cel PM Cleide Barcelos dos reis rodrigues, Antônio 
viana Passos Neto e roberto Tostes reis . DATA DE ASSiNATurA: 
04/11/2022

4 cm -07 1710180 - 1

coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo
CorrEGEDoriA-GErAL

NoTiFiCAÇÃo Por EDiTAL
o Presidente da Comissão do Processo Administrativo de 
responsabilização – PAr/CGE nº 02/2017, instaurado pelo 
Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais, por intermédio da 
Portaria CGE nº 02/2017, publicada em 05/01/2017, para apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas, com fundamento no art . 10 
do Decreto Estadual n° 46 .782/2015 e em razão das diversas tentativas 
anteriores infrutíferas de notificação por todos os meios legais cabíveis, 
como via postagens pelos correios, telefone e e-mail, NoTiFiCA a 
pessoa jurídica BioTECNoLoGiA vEGETAL LTDA . - BioTEv 
(CNPJ 14 .804 .163/0001-31), na pessoa de seus representantes legais e/
ou sócios administradores, Domênico Antônio de Luca e José Antônio 
da Costa Lima Mascarenhas, para, querendo, apresentar alegações 
finais, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos fatos constantes nos autos 
e da análise contida no relatório Preliminar da Comissão Processante 
(SEi 21081713) .
os representes legais e/ou procuradores constituídos pela pessoa 
jurídica (empresa), mediante comprovação dessa condição, deverão 
entrar em contato pelo e-mail atende.correicao@cge.mg.gov.
br ou marilene.cesar@cge.mg.gov.br, para receberem as devidas 
orientações relativas ao necessário cadastramento prévio no Sistema 
Eletrônico de Informações – SEI, tendo em vista que o referido 
processo atualmente tramita em meio eletrônico (virtual), sob o nº 
1520 .01 .0000494/2020-70, conforme determinação do Decreto nº 
47 .228/2017 . Após o cadastramento, a pessoa jurídica obterá acesso 
eletrônico (virtual) a todos os atos processuais e poderá inserir defesa, 
alegações finais ou outras manifestações nos autos, conforme o caso.
Ressalta-se, por fim, que a presente publicação torna válida e eficaz 
esta notificação, para todos os fins legais, e que, portanto, a tramitação 
processual prosseguirá independentemente de manifestação da defesa, 
nos termos do art . 10, inciso viii, e do art . 17, parágrafo único, do 
Decreto nº 46 .782/2015 .

 Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 25 de outubro de 2022.
Marilene Guedes César

Secretária da Comissão Processante – PAr nº 02/2017
8 cm -07 1710183 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo
PMMG – 28º BPM x Prefeitura de Buritis/MG . Termo aditivo 01 ao 
Convênio 04/2022 . objeto: Suplementação do valor do convênio em 
mais r$ 26 .400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais) . Assinado em 
07/11/2022. Permanecem ratificadas e inalteradas as demais clausulas 
do convênio .

2 cm -07 1710397 - 1

 ExTrATo PuBLiCAÇÃo CoNTrATo
 PMMG – EM/13ª RPM. Publicação do Contrato Nº 9348786/22; 
objeto: Prestação de serviços de reparo, reconstrução e recuperação de 
bens imóveis do 31ºBPM/13ªRPM. Data: 26/10/2022. Empresas: Filipe 
Augusto Barbosa (L&A). Valor Total: R$ 72.980,00(setenta e dois mil 
e novecentos e oitenta reais) .

2 cm -07 1710418 - 1

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO
PMMG/CAP – Publicação da homologação do Pregão 1250133 
0015/2022 - objeto: aquisição de material de informática, conforme 
especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Edital e 
anexos . valor total: r$ 16 .900,00; Empresa: ANDErSoN rANiErE 
FErrEirA GuEDES -ME, CNPJ: 08 .164 .723/0001-38 .

2 cm -07 1710391 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – EM 4ª RPM X Empresa Ridauto 2003 Auto Peças 
Eireli - EPP – Contrato nº 43/2022 (Portal compras 9349197 – Sei 
nº 1250 .01 .0010046/2022-11) . objeto: Contratação de empresa 
especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos de 02 
e 03 rodas de diversas marcas e modelos, da frota da 4ª RPM, em Juiz 
de Fora-MG . valor do contrato: r$ 127 .200,00 . vigência: 12 meses, a 
partir da data da publicação . Data: 07/11/2022 .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – EM 4ª RPM X Empresa Monique Evans de Oliveira 
Aquino ME– Contrato nº 44/2022 (Portal compras 9349199 – Sei 
nº 1250 .01 .0010046/2022-11) . objeto: Contratação de empresa 
especializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos leves 
de diversas marcas e modelos, da frota da 4ª RPM, em Muriaé - MG. 
valor do contrato: r$ 84 .000,00 . vigência: 12 meses, a partir da data da 
publicação . Data: 07/11/2022 .

4 cm -07 1710338 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo
 PMMG/CSA-TiC, CNPJ 16 .695 .025/0001-97 - Contratada: 
ProDEMGE, CNPJ 16 .636 .540/0001-04 – 1º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 9299504 (iNF-4366 .00) - objeto: 1 .1 Prorrogar a vigência 
do Contrato original por 12 meses a partir de 30/11/2022 . 1 .2 Manter o 
preço dos serviços continuados . 1 .3 Alterar os itens 4 .1 e 4 .2 da cláusula 
4ª – Do Valor, do Pagamento e do Reajuste do contrato original.- Valor: 
r$ 3 .847 .680,00

2 cm -07 1710497 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .348 .840/2022, processo 
de compra 1250071 106/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa MJF iNForMáTiCA LTDA, CNPJ: 
14 .443 .066/0001-60 . objeto: Ferramental e suprimentos para a PMMG, 
valor do contrato r$36 .346,80 .vigência por doze meses a partir desta 
publicação .

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .348 .870/2022, processo 
de compra 1250071 106/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa MAQNETE CoMÉrCio E 
SErviÇoS EirELi-ME, CNPJ: 18 .152 .404/0001-66 . objeto: Talha 
Elétrica; valor do contrato r$32 .243,00 . vigência por doze meses a 
partir desta publicação .

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .349 .159/2022, processo 
de compra 1250071 106/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa BArBArA CriSTiNA MArTiNS 
DANTAS, CNPJ: 32 .032 .538/0001-74 . objeto: Memorias rAM, SSD 
interno e Baterias; valor do contrato r$64 .563,10 . vigência por doze 
meses a partir desta publicação .

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .349 .163/2022, processo 
de compra 1250071 106/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa LEoNArDo FrANCiSCo DA 
SiLvA 82162727668, CNPJ31 .724 .820/0001-50 . objeto: Cabo de 
rede e curva para eletroduto; valor do contrato r$8 .125,00 . vigência 
por doze meses a partir desta publicação .

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .346 .736/2022, processo 
de compra 1250071 150/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa MiCroTÉCNiCA iNForMáTiCA 
LTDA, CNPJ: 01 .590 .728/0008-50 . objeto: Aquisição de 1 impressora 
jato de tinta colorida, valor do contrato r$1 .227,00 . vigência por doze 
meses a partir desta publicação .

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .348 .846/2022, processo 
de compra 1250071 153/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa MiCroTÉCNiCA iNForMáTiCA 
LTDA, CNPJ: 01 .590 .728/0008-50 . objeto: Aquisição de 24 
impressoras jato de tinta colorida, valor do contrato r$29 .448,00 . 
vigência por doze meses a partir desta publicação .

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .348 .792/2022, processo 
de compra 1250071 152/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa PoSiTivo TECNoLoGiA S .A, 
CNPJ: 81 .243 .735/0019-77 . objeto: aquisição de 01 Notebook, 
valor do contrato r$4 .921,10 . vigência por doze meses a partir desta 
publicação .

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CSA TiC . Extrato do contrato 9 .348 .860/2022, processo 
de compra 1250071 157/2022, firmado entre a PMMG, CNPJ: 
16 .695 .025/0001-97 e a empresa rEPrEMiG rEPrESENTAÇÃo E 
CoMErCio DE MiNAS GErAiS LTDA, CNPJ: 65 .149 .197/0001-70 . 
objeto: aquisição de 03 impressoras, valor do contrato r$6 .555,00 .
vigência por doze meses a partir desta publicação .

12 cm -07 1710295 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG - CAP – PrEGÃo ELETrÔNiCo - Processo de Compra 
1250133 000017/2022 - objeto: prestação deserviçode manutenção 
preventiva e corretiva dos elevadores instalados no prédio do antigo 
Quartel do Comando Geral da PMMG, conforme especificações, 
exigências e quantidades estabelecidas no Edital e seus anexos . A 
Sessão de Pregão ocorrerá dia 21/11/2022, às 09h00min . Propostas: 
envio ao Portal de Compras/MG até as 08:55h de 21/11/2022 . Edital 
disponível em www .compras .mg .gov .br e www .policiamilitar .gov .br .

2 cm -07 1710651 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
 PMMG-15ª RPM. Pregão Eletrônico nº 019/2022. Processo de Compras 
nº 1259970-042/2022 . objeto: Aquisição de materiais de construção 
para reforma da Fração de Campanário/MG via Emenda Parlamentar, 
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, 
e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas no edital 
e seus anexos . Propostas: envio ao Portal de Compras/MG, entre 
08h30min de 09/11/2022 até às 08h30min de 22/11/2022 . Abertura da 
sessão de Pregão Eletrônico: às 09h00min de 22/11/2022 . Site: https://
www .compras .mg .gov .br .

3 cm -07 1710660 - 1

 ExTrATo PuBLiCAÇÃo CoNTrATo
 PMMG – EM/13ª RPM. Publicação do Contrato Nº 9348787/22; 
objeto: Prestação de serviços de reparo, reconstrução e recuperação 
de bens imóveis do 31ºBPM/13ªRPM. Data: 26/10/2022. Empresas: 
Drumond Comércio LTDA . valor Total: r$ 61 .000,00 (sessenta e um 
mil reais) .

2 cm -07 1710406 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo
 PMMG/CSA-TiC, CNPJ 16 .695 .025/0001-97 - Contratada: 
CorPorATivA TELECoMuNiCAÇÕES, CNPJ 18 .553 .690/0001-71 
– 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9222507/2019 - objeto: 1 .1 . 
Prorrogar a vigência do contrato original por 12 meses a partir de 30 
de novembro de 2022 . 1 .2 . A Contratada manifesta expressamente 
sua renúncia ao reajuste contratual, mantendo as mesmas condições 
financeiras do contrato original. Valor: R$ 9.000,00

2 cm -07 1710419 - 1

TErMo ADiTivo DE CoNTrATo
 CMi/DAL-PMMG – 1º TA ao CoNTrATo Nº 190/2022 – CoMPrAS 
9346281/2022 – CMi x ECS CoMÉrCio DE vEÍCuLoS E 
EQuiPAMENToS LTDA, CNPJ 08 .206 .867/0001-00 . objeto: a 
alteração da Cláusula Terceira (Do PrEÇo) do Contrato, em razão 
da necessidade de aumentar mais 01 (uma) unidade de viATurA, 
passando o quantitativo de 06 para 07 unidades, o que acresce o valor 
do Contrato em r$ 144 .031,00, que corresponde ao percentual de 
16,66% do valor inicialmente contratado, a ser adquirida com recurso 
proveniente de convênio entre o município de uberlândia e a PMMG . 
Fundamento legal: o §1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Informações: tel: (31) 2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: 
cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br.

3 cm -07 1710408 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
CMB/DAL – PMMG x WorLD CENTEr rEMAQ CoMÉrCio DE 
MáQuiNAS LTDA, CNPJ: 11 .203 .399/0001-24, Contrato 204/2022, 
Compras Nº: 9346734/2022, Processo de Compras N°: 134/2022 . 
objeto: Aquisição MáQuiNAS DE uSiNAGEM MECÂNiCA . valor 
total: r$ 1 .048 .000,00 . vigência até 31/07/2023 .

 PuBLiCAÇÃo DE ATA rEGiSTro DE PrEÇo
CMB/DAL – PMMG: PuBLiCAÇÃo Ata 10/2022, Planejamento 
189/2022 - A PMMG torna público que rEGiSTrou o PrEÇo do 
LoTE 01 -para iNBrATECNoLoGiA E DEFESA iNDuSTriA E 
CoMÉrCio Ltda EPP - CNPJ 26 .836 .227/0001-65 ; para aquisição 
de capacetes balísticos de combate avançado, por um período de 12 
(doze) meses, a contar da data da publicação no Diário Oficial, não 
podendo ser prorrogada . A íntegra da Ata do rP encontra-se disponível 
aos interessados no site: www .compras .mg .gov .br .

4 cm -07 1710716 - 1

ExTrATo SoLuÇÃo PAP
PMMG–15ª RPM. Ato de Solução de aplicação de Sanção 
Administrativa em Processo Administrativo Punitivo de Portaria nº 
057/2022 - PAP/15ªRPM à Empresa ENGEFORT ENGENHARIA 
LTDA – ME - CNPJ nº 01 .708 .597/0001-96 . Sanção: Multa, conforme 
prevista no inciso ii do Art . 87 da Lei 8 .666/93 e ítem 9 .2 .2 .2 da 
cláusula nona do contrato nº 9292993/2021 .

2 cm -07 1710456 - 1

TErMo ADiTivo
PMMG/DF – 3 Termo aditivo ao Convênio 120/2021 . PArTES: Estado 
de Minas Gerais por intermédio da Polícia Militar de Minas Gerais e 
a união por intermédio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas 
Gerais . oBJETo: alteração cláusula quarta (do valor) e estabelecer novo 
Plano de Trabalho . vALor: Acrescer r$ 142 .577,71 (cento e quarenta 
e dois mil quinhentos e setenta e sete reais e setenta e um centavo) 
sendo r$ 141 .166,05 (cento e quarenta e um mil, cento e sessenta e seis 
reais e cinco centavos) repassado pelo concedente e r$ 1 .411,66 (um 
mil quatrocentos e onze reais e sessenta e seis centavos) por parte da 
PMMG em serviços . viGÊNCiA: 29/12/2021 a 26/05/2024 .

3 cm -04 1710118 - 1

AviSo DE PrEGÃo ELETrÔNiCo Nº 16/2022 PMMG/CoMAvE
objeto: o presente processo tem por objeto a contratação de uma 
solução tecnológica compartimentada em módulos, capaz de gerenciar 
diversos processos afetos à aviação de Segurança Pública, inclusive 
o rastreamento de aeronaves, ora denominado Sistema integrado de 
Gestão de Aeronaves (SIGA), conforme especificações, exigências 
e quantidades estabelecidas no Termo de referência . Processo de 
Compras 36/2022 . unidade de Compra: 1254266 . As propostas 
deverão ser enviadas ao Portal de Compras/MG até às 09h29min do dia 
25/11/2022 . A abertura da sessão será às 09h30min do dia 25/11/2022 . 
Sítio: www .compras .mg .gov .br

3 cm -07 1710501 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 CMi-PM/DAL – PMMG x LuKAuTo CoMÉrCio DE 
PNEuMáTiCoS E PEÇAS LTDA EPP . CNPJ: 13 .545 .473/0001-16, 
Contrato nº: 215/2022, CoMPrAS 9349176/2022, Processo de 
Compras nº: 48/2022, objeto: Aquisição de Pneus Novos Automotivos . 
valor total: r$ 1 .699 .919,48 .vigência até: 31/03/2023 .

2 cm -07 1710734 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo
 PMMG/CSA-TiC, CNPJ 16 .695 .025/0001-97 - Contratada: 
ProDEMGE, CNPJ 16 .636 .540/0001-04 – 3º Termo Aditivo ao 
Contrato nº 9262991/2020 (iNF-4128 .00) - objeto: 1 .1 Prorrogar a 
vigência do Contrato original por 12 meses a partir de 28/11/2022 . 
1 .2 Manter o preço dos serviços continuados . 1 .3 Acrescer ao contrato 
original o valor de r$ 336 .540,00 que corresponde a 8,82 % . 1 .4 
reduzir do contrato original o valor de r$ 188 .256,00 que corresponde 
a 4,93 %. 1.5 Atualizar a cláusula 9ª – DE PROTEÇÃO DE DADOS 
PESSOAIS. 1.6 Atualizar a cláusula 1ª. Valor: R$ 3.463.524,00

3 cm -07 1710486 - 1

 ExTrATo DE TErMo ADiTivo
 PriMEiro TErMo ADiTivo ao Contrato nº 009340458/2022 . 
Partes: PMMG/ SEE - TDCO e a Empresa AVOHAI EVENTOS LTDA 
- ME . objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo: alteração da 
Cláusula Sexta – Da Alteração da data do Prazo de entrega, que passa 
a vigorar com a seguinte redação: o item 2 .1 do contrato concernente 
àexecução do objeto dar-se-á nas condições estabelecidas no Termo de 
referência, Anexo do Edital, inclusive no tocante a prazos e horários, 
indica o documento que estabelece o prazo de entrega do objeto do 
contrato .o item 9 .1 .1 do termo de referência, concernente a prazos 
de entrega, passará a vigorar da seguinte forma: o prazo da entrega 
ocorrerá até o dia 19 de dezembro de 2022 .Assinatura: 07/11/2022

3 cm -07 1710479 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG – EM4rPM . Pregão Eletrônico 136/2022, Processo SEi nº 
1250 .01 .0011083/2022-45 . Processo de Compra nº 136/2022, unidade 
de compra nº 1261556 . objeto: Contratação de empresa especializada 
para serviço de instalação de sistema de climatização visando atender 
a demanda do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais – 
CTPM – unidade Cândido Martins De oliveira, em ubá (MG), com 
fornecimento de todo material, mão de obra e equipamentos necessário, 
para o perfeito funcionamento, com entrega única e imediata, conforme 
Edital . Propostas: Envio ao Portal de Compras/MG de 09:00 horas 
de 08/11/2022 até 08:59 horas de 18/11/2022 . Pregão no site www .
compras .mg .gov .br . 
Juiz de Fora, 07 de Novembro de 2022, Sávio Geraldo Corsino Pires, 

TEN CEL PM, Ordenador de Despesas da 4ª RPM – PMMG. 
3 cm -07 1710275 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG - 15ª RPM x Elial Aço Inox Ltda. Contrato nº 9346000/2022. 
Processo de compras nº 1261556-140/2022 – TDCo PMMG/SEE . 
objeto: a contratação do serviço de confecção e instalação de coifa 
industrial na cozinha doCTPM - Colégio Tiradentes da PMMG - 
Unidade Teófilo Otoni/MG, conforme previsto no Memorando nº 
40 .256 .2/2022 – EMPM . vigência: 08/11/2022 a 31/12/2022 . valor 
global: r$ 14 .765,00 .

2 cm -07 1710395 - 1

TErMo ADiTivo
 PMMG/CoMAvE x EMPrESA CLAro CoMÉrCio 
rEPrESENTAÇÕES E MANuTENÇÃo AEroNáuTiCA LTDA . 
5º Termo Aditivo ao contrato nº 9222880/2019 . objeto: Prorrogação 
da vigência contratual . Fica prorrogado por 30(trinta) diaso 
vencimento desse contrato, passando a vigorar até 10de dezembrode 
2022. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do 
CONTRATO ORIGINAL e de outros instrumentos não modificadas 
por este Termo Aditivo .

2 cm -07 1710196 - 1

TErMo ADiTivo DE CoNTrATo
 CMi/DAL-PMMG – 1º TA ao CoNTrATo Nº 190/2022 – CoMPrAS 
9346281/2022 – CMi x ECS CoMÉrCio DE vEÍCuLoS E 
EQuiPAMENToS LTDA, CNPJ 08 .206 .867/0001-00 . objeto: a 
alteração da Cláusula Terceira (Do PrEÇo) do Contrato, em razão 
da necessidade de aumentar mais 01 (uma) unidade de viATurA, 
passando o quantitativo de 06 para 07 unidades, o que acresce o valor 
do Contrato em r$ 144 .031,00, que corresponde ao percentual de 
16,66% do valor inicialmente contratado, a ser adquirida com recurso 
proveniente de convênio entre o município de uberlândia e a PMMG . 
Fundamento legal: o §1º, do artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/1993. 
Informações: tel: (31) 2123-1039, em horário comercial ou no e-mail: 
cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br.

3 cm -07 1710413 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

TErMo ADiTivo
Quinto termo aditivo ao contrato nº 9196061/2018, que entre si 
celebram o instituto de Previdência dos Servidores Militares do 
Estado de Minas Gerais e a empresa CEAD - Centro Especializado em 
Atendimento Domiciliar Ltda – EPP . Do objeto:Este instrumento tem 
por objeto a alteração do valor da garantia de execução contratual e a 
prorrogação da vigência do Contrato de nº 9196061/2018, de prestação 
de serviços de remoção de paciente, por meio de transporte terrestre, no 
âmbito nacional, em atendimento aos beneficiários do Sistema de Saúde 
da PMMGCBMMG-iPSM (SiSAu), por mais 09 (nove) meses .; Do 
preço: o valor estimado desta contratação é de r$ 759 .300,82, para os 
próximos 09 (nove) meses, no qual já estão incluídas todas as despesas 
e demais encargos incidentes, declarados pela CoNTrATADA, 
conforme Proposta de Preços, datada em de 17 de outubro de 2022 .; Da 
dotação orçamentária: 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 10 
1 e 2121 10 302 002 4 001 0001 3 3 90 33 05 0 49 1 .; Da Garantia: o 
valor da garantia para o presente termo é de r$ 22 .779,02, equivalente 
a 3% (três por cento) do valor estimado desta contratação, ou seja, r$ 
759.300,82, em uma das modalidades existentes no §1º do art. 56 da Lei 
Federal nº 8 .666/93, conforme previsto na Cláusula Nona do Contrato 
Original.; Da vigência: O Contrato Original, ora aditado, fica prorrogado 
pelo prazo de 09 meses, iniciando-se em 13/11/2022, com previsão de 
término em 12/08/2023, em conformidade com o inciso ii do art . 57 da 
Lei Federal nº 8 .666/93 . Parágrafo Primeiro - Esta contratação poderá 
ser rescindida, amigavelmente, mediante comunicação do Contratante 
à Contratada acerca desta intenção com antecedência mínima de 30 
dias .; Da validade das demais cláusulas do contrato: Permanecem 
mantidas, ratificadas, inalteradas e em plena vigência todas as demais 
cláusulas e condições do Contrato Original, Termos Aditivo (s) e de 
Apostilamento(s) não alteradas pelo presente instrumento .; Do foro: 
Belo Horizonte.;Data: 04/11/2022. Por contratante:Fabiano Villas 
Boas, Cel . PM Qor Diretor Geral do iPSM .; Por contratada: Délio 
Dias Freitas Sá representante Legal da Empresa CEAD .

7 cm -07 1710201 - 1

TErMo ADiTivo
Primeiro termo aditivo ao contrato de nº 9314590/2021, que entre 
si celebram o instituto de Previdência dos Servidores Militares do 
Estado de Minas Gerais e a empresa MG Controle de acesso EirELi . 
Do objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação 
da vigência da contratação, por mais 12 meses do Contrato nº 
9314590/2021, de prestação de serviço de assistência técnica, 
manutenção preventiva e corretiva, com fornecimentos de todas as 
peças e componentes necessários para a execução dos serviços, bem 
como da mão de obra em uma cancela .; Do valor: Fica mantido o valor 
anual estimado da Contratação de r$ 13 .250,00, para o período de 12 
(doze) meses, tendo em vista que a contratada concordou em manter os 
valores praticados, conforme e-mail nos autos do processo datado em 
26/09/2022 .; Da dotação orçamentária: 2121 10 122 705 2 018 0001 3 
3 90 39 21 0 60 1; 2121 10 122 705 2 017 0001 3 3 90 39 21 0 60 1 .; 
Da validade das demais cláusulas do contrato: Permanecem inalteradas 
as demais cláusulas do Contrato original e apostilamento anterior, não 
alteradas pelo presente Instrumento.; Do foro: Belo Horizonte.; Data: 
07/11/2022 . Por contratante: Paulo de vasconcelos Júnior, Cel . PM 
Qor Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças - DPGF/iPSM .; Por 
contratada: Erica de Melo Gomes representante Legal da Empresa MG 
Controle de Acesso Eireli .

5 cm -07 1710598 - 1

 RESUMO DE HABILITADO
o Cel PM Qor Marcos vander ramos, Diretor de Saúde do iPSM, 
(delegação conforme disposto no art . 36º, do Decreto Estadual nº 
48 .064, de 16/10/2020 e Portaria 941/2021- DG/iPSM de 04/02/2021), 
cumprindo o disposto no subitem 11 .4 do Edital de Credenciamento 
nº 02/2022, divulga o interessado HABILITADO em credenciar-se no 
Sistema de Saúde da PMM-CBMMG-iPSM no âmbito da região da 
Polícia Militar/MG .Data: 07/11/2022
 4ªRPM – Juiz de Fora

Município interessado Categoria
Cataguases Sandra Peres ramos Dentista Clínico Geral

3 cm -07 1710604 - 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 3202211072354000127.

Luciana
Realce


