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SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA

rESuMo Do I TErMo ADITIvo Ao TErMo DE CESSÃo DE
uSo Nº 2/2020 (SEI) - 1910002922 (SEF/MG)

Processo SEI nº 1190 .01 .0020237/2019-36
Partes: SEF/MG e INGrAM MICro Do BrASIL LTDA . objeto: 
Alteração da Cláusula Primeira do Termo principal, para inclu-
são, a partir de 05/06/2020, do equipamento IBM Netezza Perfor-
mance Server, anteriormente denominado de IBM Performance Ser-
ver e descrito pelos componentes listados no ANExo I do Aditivo, 
pelaCEDENTEàCESSIONÁRIA,com a finalidade de atender parcial-
mente ao escopo do Edital objeto do PregãoEletrônico nº 1191001 – 
34/2018 e do Contrato 1900010816, assinado entre Ingram Micro Bra-
sil Ltda . e a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF/MGem 28 de junho 
de 2018, até que a SEF/MG receba o equipamento objeto do forneci-
mento doEdital em condições operacionais e livre de problemas que 
impeçam sua utilização .

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes,
Secretário de Estado Adjunto de Fazenda - 19/06/2020 .

4 cm -02 1394460 - 1

LotEriA Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - LEmG

ExTrATo CoNTrATo 9261053/2020 DE SErvIÇo
firmado entre LEMG e fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO 
S .A ., Processo de compra nº 2041001 002/2020, registro de preços 
não realizado no SIrP . objeto: Serviço Móvel Pessoal (SMP), englo-
bando tráfego de dados e acesso à Internet, serviços telefônicos Moda-
lidade Locais, Modalidade Longa Distância Nacional, para ligações 
exclusivamente originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, 
incluindo fornecimento dos equipamentos necessários, em comodato, 
sob demanda, futura e eventual . . valor total: r$ 323,52 . vigência: 12 
meses, de 03/09/2020 a 02/09/2021 . Dotação orçamentária 2041 04 
122 705 2500 0001 339040 04 0 60 1 . Assinatura: 28/08/2020 . Signa-
tários: pela contratada Emerson Stefanelli Santos; Andre Luiz Damas-
cena, pela contratante ronan Edgard dos Santos Moreira .
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JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001511/2020-95
NF: 2020/800- uNIDATA AuToMAÇÃo LTDA, CNPJ: 
26 .179 .697/0001-01- CoNTrATo SIAD: 9216914 - r$30,00 e Pro-
CESSo SEI Nº 2250 .01 .0001679/2020-21- NF: 2020/822- r$30,00;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001611/2020-14
NF: 000 .545 - LEISTuNGINDÚSTrIA, CoMÉrCIo E SErvIÇoS 
DE SISTEMAS DE ENErGIA LTDA, CNPJ: 05 .466 .285/0001-74 - 
CoNTrAToSIAD: 9045511 - r$5 .138,08;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001845/2020-98
NF: 2020/203 (Er/02uBErLÂNDIA) - MÉToDo SYSTEM CoMÉr-
CIo DE EQuIPAMENToS PArA TELECoMuNICAÇÕES E SErvI-
ÇoSLTDA, CNPJ:07 .346 .478/0001-17- CoNTrAToSIAD: 9241262- 
r$7 .810,00 e ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001844/2020-28
NF: 2020/204(Er/06M .CLAroS) - r$7 .810;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001692/2020-58
FATurA: 002 .895- MÉToDo SYSTEM CoMÉrCIo DE EQuI-
PAMENToS PArA TELECoMuNICAÇÕES E SErvIÇoSL-
TDA, CNPJ:07 .346 .478/0001-17- CoNTrAToSIAD: 9211190 
-r$5 .749,52;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001803/2020-68
FATurA: 000086974/07-2020 - CLAro S/A, CNPJ: 
40 .432 .544/0112-62 - CoNTrAToSIAD: 9244418-
r$67,17 e ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001804/2020-41 
-FATurA:014545064/07 .2020- r$13,40;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001813/2020-89
NF: 2020/362- IT-oNE TECNoLoGIA DA INForMAÇÃo 
S/A, CNPJ: 05 .333 .907/0001-96 - CoNTrAToSIAD: 9144570 - 
r$18 .813,00 eProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001793/2020-47 -NF: 
2020/361- r$2 .412,50;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001875/2020-64
NF: 2020/89- DATACoP CoMÉrCIo E SErvIÇoS DE MICroFIL-
MAGEM - EIrELI/EPP, CNPJ: 25 .403 .965/0001-56- CoNTrATo-
SIAD: 9196092- r$18 .450,89;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001908/2020-46
FATurA: LoCAÇÃo PrÉDIo SEDE JuCEMG/BH - PErÍoDo: 
23/05/2020à 22/06/2020(JuNHo/2020) -ADEMIr MorEIrA 
NEGÓCIoS IMoBILIárIoS LTDA, CNPJ: 16 .840 .118/0001-68 - 
CoNTrAToSIAD: 0695 - r$72 .000,00;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001551/2020-82
FATurA: 1700443001432- TELEMAr NorTE LESTE S/A, CNPJ: 
33 .000 .118/0001-79 - CoNTrAToSIAD: 9038691 - r$10 .627,98;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001565/2020-92
FATurA: 00674751(MuLTA/ENCArGoS) - TELEMAr NorTE 
LESTE S/A, CNPJ: 33 .000 .118/0001-79 - CoNTrAToSIAD: 
9038693 -r$158,80;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001667/2020-54
FATurA: 307 .638- LoCALIZA rENTA CAr S/A, CNPJ: 
16 .670 .085/0001-55- CoNTrAToSIAD: 9219985 - r$1 .602,30;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001918/2020-67
NF: 2020/2738- rICCI DIárIoS, PuBLICAÇÕES E AGENCIA-
MENTo LTDA, CNPJ: 06 .880 .466/0001-05- CoNTrAToSIAD: 
9253552-r$199,10;
ProCESSo SEI Nº 2250 .01 .0001563/2020-49
NF-2020/1402- M .I . MoNTrEAL INForMáTICA S/A, CNPJ: 
42 .563 .692/0001-26- CoNTrAToSIAD: 9144892- r$109 .010,34 .
JuSTIFICATIvA: Necessidade de quebra de ordem cronológica de 
despesa liquidada. Relevantes razões de interesse público. A íntegra 
desta justificativa encontra-se à disposição nos processos de pagamento 
- Sei! .

Belo Horizonte, 02 de Setembro de 2020 . 
Bruno Selmi Dei Falci, Presidente da Junta 

Comercial do Estado de Minas Gerais .
14 cm -02 1393975 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
ExTrATo DE CoNTrATo

Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: CoNSTruTorA ITAMArACá 
LTDA Termo de Aditamento nº DC-02 ao Contrato PrC-22 .036/2017 . 
Objeto: O prazo de vigência do contrato fica prorrogado até o dia 
30/08/2023 . Processo n .º 16087-2301-2017

AvISo DE LICITAÇÃo: PrEGÃo 2301403-00028/2020 
Processo SEI: 2300 .01 .0041682/2019-19 . o Diretor Geral do Depar-
tamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais, no uso de suas atribuições, torna público que realizará LICI-
TAÇÃo na modalidade PrEGÃo ELETrÔNICo, para Contratação 
de empresa para prestação de serviços de outsourcing de impressão, 
com assistência técnica e manutenção corretiva, preventiva e especia-
lizada, reposição de peças e insumos, de acordo com as especificações 
e demais detalhamentos consignados no Termo de referência . . As pro-
postas comerciais deverão ser encaminhadas, através do site www .com-
pras .mg .gov .br, no período compreendido entre o dia 04/09/2020 até 
o dia 17/09/2020, às 14:00 (quatorze) horas, horário em que se dará 

a abertura da sessão pública . o Pregão será realizado através do site 
www .compras .mg .gov .br . o Edital poderá ser retirado gratuitamente na 
sede do DEr/MG, sito à Avenida dos Andradas, 1 .120, sala 1009, 10 .º 
andar, no horário das 08:30 às 11:30h e 13:30 às 17:30 horas e atra-
vés de download no site www .compras .mg .gov .br ou www .der .mg .gov .
br à partir do dia 04 de setembro de 2020. Outras informações pode-
rão ser obtidas pelos telefones (31)3235-1810 ou e-mail pregao@der .
mg .gov .br .

ExTrAToS DE CoNvÊNIoS
1º Termo Aditivo ao Convênio DEr-30 .016/20, celebrado entre o 
DEr-MG e o município de Conceiçao do Mato Dentro, com interve-
niência da SEINFRA. Objeto: corrigir erro material verificado no pre-
âmbulo do Convênio original. Assinatura 02/09/2020. Processo SEI 
2300 .01 .0090393/2020-42 .
3º Termo Aditivo ao Convênio DEr-30 .011/17, celebrado entre o 
DEr-MG e o município de Jacutinga, com interveniência da SEIN-
FRA. Objeto: corrigir erro material verificado no 2º Termo Aditivo, 
alterando o detalhamento da cláusula segunda do aditamento anterior . 
Assinatura 02/09/2020 . Processo SEI 2300 .01 .0094889/2020-94 .

CoNSELHo DE TrANSPorTE CoLETIvo 
INTErMuNICIPAL E METroPoLITANo – CT - SÚMuLA 

DA 8ª rEuNIÃo rEALIZADA DA ForMA oNLINE . 
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte, às 
nove horas e trinta minutos, reuniram-se excepcionalmente de forma 
virtual em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19), o 
senhor Presidente Érico da Gama Torres, e os seguintes Conselheiros: 
Fernando Antônio Soares Bezerra, Fernando Marcio Mendes, Leandro 
Arca Gonzalves de Alvarenga, Lorena Milagres Peron Antonacci, Már-
cio Ivanei do Nascimento, Marcos de Castro Pinto Coelho, Michelle 
Guimarães Carvalho Guedes, rodrigo Lazaro . A Conselheira Sinara 
valadares Samour e o Conselheiro Tenente Fernando de Abreu Armani, 
justificaram a ausência. O Presidente fez a conferência do quórum para 
o início da oitava reunião, e, havendo número suficiente de conselheiros 
titulares ou suplentes no exercício da titularidade, a reunião foi iniciada . 
Em seguida, passou a palavra aos conselheiros para relatos dos Pro-
cessos distribuídos, conforme pauta . ProCESSoS DELIBErADoS 
EM CoNForMIDADE CoM A LEI DELEGADA Nº 128, DE 25 DE 
JANEIro DE 2007: orDEM Do DIA . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo Nº 164/2020: Auto de infração E00003578, rECorrENTE: 
CoNSÓrCIo METroPoLITANo DE TrANSPorTE rIT 3, deli-
berou, por unanimidade, negar provimento ao recurso . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo Nº 165/2020: Auto de infração E000002054, 
rECorrENTE: vIAÇÃo SErTANEJA LTDA ., deliberou, por una-
nimidade, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo Nº 166/2020: Auto de infração E000003434, rECorrENTE: 
ExPrESSo GArDÊNIA LTDA ., deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 167/2020: 
Auto de infração E00005872, rECorrENTE: TrANS BAToCo 
TrANSP . E TurISMo LTDA ., deliberou, não conhecer do recurso 
por intempestivo . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 168/2020: 
Auto de infração 217447, rECorrENTE: JoSELITA DoS SANToS 
PErEIrA, deliberou, não conhecer do recurso por intempestivo .
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 169/2020: Auto de infração 
195592, rECorrENTE: BruNo MANGuALDE, deliberou, não 
conhecer do recurso por intempestivo . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo Nº 170/2020: Auto de infração E00001723, rECorrENTE: 
FoNTINI vANS ME, deliberou, não conhecer do recurso por intem-
pestivo . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 171/2020: Auto de 
infração E000002428, rECorrENTE: CoNSorCIo METroPo-
LITANo DE TrANSPorTE rIT 3, deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELIBErAÇAo Do CoNSELHo 
Nº 172/2020: Auto de infração 196115, rECorrENTE: TrANS . 
BoToCo TrANSP .E TurISMo LTDA ., deliberou, não conhecer 
do recurso por intempestivo . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 
173/2020: Auto de infração E000005171, rECorrENTE: vALÉ-
rIo Do CArMo FErrEIrA, deliberou, não conhecer do recurso 
por intempestivo . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 174/2020: 
Auto de infração 168791, rECorrENTE: EMPrESA GoNTIJo 
DE TrANSPorTES LTDA ., deliberou, por unanimidade, pelo can-
celamento do auto de infração . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo Nº 175/2020: Auto de infração E000002971, rECorrENTE: 
ExPrESSo GArDENIA LTDA ., deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 176/2020: 
Auto de infração E000001970, rECorrENTE: EMPrESA GoN-
TIJO DE TRANSPORTES LIMITADA, “Certifico que a decisão do 
Colegiado foi contrária ao voto do Conselheiro relator, quando do jul-
gamento, sendo esta certidão passada por determinação da Presidên-
cia, para fins de registro. Neiva da Glória de Alcântara Miranda Mari-
nho – Secretária do CT .” Deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 177/2020: Auto de 
infração E000003499, rECorrENTE: vIAÇÃo oESTE DE MINAS 
LTDA., “Certifico que a decisão do Colegiado foi contrária ao voto do 
Conselheiro relator, quando do julgamento, sendo esta certidão pas-
sada por determinação da Presidência, para fins de registro. Neiva da 
Glória de Alcântara Miranda Marinho – Secretária do CT.” Deliberou, 
por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo Nº 178/2020: Auto de infração E000002484, rECorrENTE: 
VIAÇÃO SÃO CRISTOVÃO LIMITADA. “Certifico que a decisão 
do Colegiado foi contrária ao voto do Conselheiro relator, quando 
do julgamento, sendo esta certidão passada por determinação da Pre-
sidência, para fins de registro. Neiva da Glória de Alcântara Miranda 
Marinho – Secretária do CT .” Deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 179/2020: 
Auto de infração E000004076, rECorrENTE: ExPrESSo GAr-
DENIA LTDA., “Certifico que a decisão do Colegiado foi contrária ao 
voto do Conselheiro relator, quando do julgamento, sendo esta cer-
tidão passada por determinação da Presidência, para fins de registro. 
Neiva da Glória de Alcântara Miranda Marinho – Secretária do CT.” 
Deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo Nº 180/2020: Auto de infração E000002966, 
rECorrENTE: EMPrESA GoNTIJo DE TrANSPorTES LIMI-
TADA, “Certifico que a decisão do Colegiado foi contrária ao voto do 
Conselheiro relator, quando do julgamento, sendo esta certidão pas-
sada por determinação da Presidência, para fins de registro. Neiva da 
Glória de Alcântara Miranda Marinho – Secretária do CT.” Deliberou, 
por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo Nº 181/2020: Auto de infração E000003621, rECorrENTE: 
EXPRESSO SETEAGOANO LTDA., “Certifico que a decisão do 
Colegiado foi contrária ao voto do Conselheiro relator, quando do jul-
gamento, sendo esta certidão passada por determinação da Presidên-
cia, para fins de registro. Neiva da Glória de Alcântara Miranda Mari-
nho – Secretária do CT .” Deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 182/2020: Auto de 
infração E000007412, rECorrENTE: vIAÇÃo PáSSAro vErDE 
LTDA ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBE-
rAÇÃo Do CoNSELHo Nº 183/2020: Auto de infração E000002762, 
rECorrENTE: ExPrESSo GArDÊNIA LTDA ., deliberou, por 
maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo Nº 184/2020: Auto de infração E000003902, rECorrENTE: 
vIAÇÃo rIoDoCE LTDA ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 185/2020: 
Auto de infração E000002763, rECorrENTE: ExPrESSo GAr-
DÊNIA LTDA ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 186/2020: Auto de infração 
E000002591, rECorrENTE: ExPrESSo GArDÊNIA LTDA ., deli-
berou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do 
CoNSELHo Nº 187/2020: Auto de infração E000002421, rECor-
rENTE: ExPrESSo GArDÊNIA LTDA ., deliberou, por unanimi-
dade, de ofício, pelo cancelamento do auto de infração devido ao erro 
do enquadramento . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 188/2020: 
Auto de infração E000004043, rECorrENTE: ExPrESSo GAr-
DENIA LTDA ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 189/2020: Auto de infração 
E000003759, rECorrENTE: ExPrESSo GArDENIA LTDA ., deli-
berou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do 
CoNSELHo Nº 190/2020: Auto de infração E000001786, rECor-
rENTE: uNIMINAS CoNSorCIo - rIT2, deliberou, por unanimi-
dade, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo Nº 191/2020: Auto de infração E000003550, rECorrENTE: 
ExPrESSo GArDENIA LTDA ., deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 192/2020: 
Auto de infração E000003650, rECorrENTE: ExPrESSo GAr-
DENIA LTDA ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 193/2020: Auto de infração 
E000003651, rECorrENTE: ExPrESSo GArDENIA LTDA ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo Nº 194/2020: Auto de infração E000004100, 
rECorrENTE: ExPrESSo GArDENIA LTDA ., deliberou, por 

maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo Nº 195/2020: Auto de infração E000004080, rECorrENTE: 
ExPrESSo GArDENIA LTDA ., deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 196/2020: 
Auto de infração E000003471, rECorrENTE: ExPrESSo GAr-
DENIA LTDA ., deliberou, por maioria, pelo cancelamento, de ofício 
do Auto de Infração . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 197/2020: 
Auto de infração E000001984, rECorrENTE: EMPrESA GoNTIJo 
DE TrANSPorTES LIMITADA, deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo Nº 198/2020: 
Auto de infração E000003332, rECorrENTE: vIAÇÃo rIoDoCE 
LTDA ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . Aprova-
ção da ata: o Presidente coloca em votação a Ata da 8ª reunião de 
2020, sendo aprovada por unanimidade . Encerramento: Sem outras 
manifestações e nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a 
participação dos Conselheiros e encerrou a reunião . Eu, Neiva da Gló-
ria de Alcântara Miranda Marinho, lavrei a presente Ata que, depois de 
lida e aprovada pelos Conselheiros, foi assinada por mim, bem como 
pelo Presidente .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA

“ExTrATo DE TErMo DEDoAÇÃo”
“ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo que entre si celebram a Secre-
taria de Justiça e Segurança Pública e o Serviço voluntário de Assistên-
cia Social - SErvAS, cujo objeto é adoação de semoventes em caráter 
definitivo.Valor R$ 30.090,08.Assinatura: 01/09/2020. ”
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ExTrATo Do TErMo DE rESCISÃo Do 
TErMo DE CoLABorAÇÃo Nº 39/2017

PArTES: EMG/SEJuSP e a ASSoCIAÇÃo DE ProTEÇÃo E 
ASSISTÊNCIA AoS CoNDENADoS – APAC DE CANáPoLIS . 
oBJETo: I- rescindir unilateralmente o TErMo DE CoLABorA-
ÇÃo Nº039/2017, tendo em vista a decisão judicial que determinou a 
suspensão das atividades na APAC de Canápolis e a transferência dos 
recuperandos para outras unidades prisionais .II - Assegurar ovalor total 
de r$ 11 .769,00 (onze mil setecentos e sessenta e nove reais), desti-
nados àrescisão dos funcionários contratados e pagamentos de todas 
as despesas e fornecedores, conforme determinadonaDecisão Judi-
cial (13486158) presente no processo SEI!1450 .01 .0102433/2019-44 . 
vIGENCIA: a partir de 30/06/2020 . SIGNATárIo:Carlos vinícius de 
Souza Figueiredo . ASSINATurA: .01/09/2020
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AvISo DE LICITAÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 172/2020 . objeto: Preparação, pro-
dução e fornecimento contínuos de refeições e lanches dentro das ins-
talações da Unidade Prisional (UP):Centro de Referência à Gestante 
Privada de Liberdade(CrGPL), devido a um erro material da não dis-
ponibilização do Termo de referencia, remarcaremos a abertura para 
o dia 16/09/2020, às 10:00 horas,, no sítio eletrônico www .compras .
mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no referido site . o cadastramento 
de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital no 
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automa-
ticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pre-
gão . Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, rodovia Papa 
João Paulo II, n° 4143 - Edifício Minas, 5º andar Serra verde Cidade 
Administrativa . Belo Horizonte, 02 setembro de 2020 .
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DECISÃo SEJuSP/SuLoT Nº 09 . SuLoT/2020
DECISÃo

Nos termos da Lei Federal nº 8 .666/93, Lei Estadual nº 14 .184/2002, no 
Decreto Estadual nº 45.902/2012 e nas Resoluções SEDS nº 049/2017, 
nº 01/2017, ACoLHo a recomendação do relatório Técnico nº 2/
SEJuSP/NurEL/2020, de 28 de agosto de 2020, emitida pela Comis-
são Processante Permanente da SEJuSP nos autos do Processo Admi-
nistrativo Punitivo nº 1450 .01 .0048065/2019-79, que recomendou a 
aplicação à empresa PoTENZA CoNFECCoES E CoMErCIo EM 
GErAL EIrELI, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF) sob o n°: 17 .039 .110/0001-60, com sede a rua José Ber-
nardo Pinto, nº . 901, vila Guilherme, Município de São Paulo – SP,CEP 
02055-001,a penalidade de MuLTA no valor de r$25 .516,80 (vinte e 
cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos) correspon-
dente a 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor do forneci-
mento, com base no art . 38, inciso II, “c” e art . 46, incisos II, III e vI do 
Decreto Estadual nº 45 .902/2012 e, subsidiariamente, no art . 87, inciso 
II, da Lei Federal nº 8 .666/1993, bem como no subitem 17 .2 .2 do Edital 
de Licitação, Pregão Eletrônico para registro de Preços e Planejamento 
SIrP Nº 496/2018, subitem 21 .2 .2 do Anexo I - Termo de referência e 
subitem 9 .2 .2 da Ata de registro de Preços nº 66/2019 - III .

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020 .
WILSoN GoMES DA SILvA JÚNIor

Subsecretário de Gestão Administrativa, Logística e Tecnologia
6 cm -01 1393957 - 1

EDITAL DE CHAMAMENTo SEJuSP/Nº 04 /ANo 2020
A Comissão de Avaliação de Desempenho, constituída pela rESoLu-
ÇÃo SEJuSP nº 31 de 05 de Dezembro de 2019, tendo em vista o dis-
posto nos artigos 38 e 40, do Decreto 45 .851, de 28/12/2011, intima, a 
servidora FErNANDA oLIvEIrA LoPES, MASP: 1449784-6, para 
comparecer ao Presídio de Itabira, rodovia MG 129, Km 25, Bairro 
Barreiro - CEP: 35900-970, Itabira - MG, no horário de 09:00 às 16:00 
horas, no prazo máximo de (10) dez dias, a contar da publicação deste 
edital de chamamento, pessoalmente ou por representante legalmente 
constituído, a fim de tomar conhecimento e acompanhar a tramitação, 
apresentar defesa para fatos alegados no processo de Infrequência e ser 
notificado acerca do Parecer Conclusivo referente a Infrequência em 
período de estágio probatório .

Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2020 .
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

o SECrETárIo DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA 
PÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 93, da Cons-
tituição Estadual, Lei nº 22 .257, de 27 de julho de 2016, e o Decreto 
Estadual nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, e tendo em vista o disposto 
na Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, e no Decreto Estadual 
nº 45 .851, de 28 dezembro de 2011, e
CoNSIDErANDo o Parecer Conclusivo da Comissão de Avaliação 
Especial de Desempenho que atribuiu o conceito de “INFrEQuENTE” 
ao servidor AILSoN DE JESuS SILvA, MASP: 1445742-8, nos autos 
do Procedimento de Avaliação Especial de Desempenho;
DECIDE:
Acatar o Parecer Conclusivo da Comissão de Avaliação Especial de 
Desempenho, determinando a exoneração por infrequência do servi-
dor AILSoN DE JESuS SILvA, MASP: 1445742-8, lotada no Presídio 
de Aimorés, ocupante do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, 
Nível I, Grau A, nos termos do art . 38, Parágrafo Único, do Decreto 
Estadual nº 45 .851 de 28 de dezembro de 2011, e art . 106, “c” da Lei 
Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952 .

Belo Horizonte, 01 de Setembro de 2020
GENErAL MArIo LuCIo ALvES DE ArAuJo
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
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FrACASSo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 164/2020 . objeto: “Aquisição 
de FErrAMENTAS PArA MANuTENIr o ArMAMENTo DA 
SEJuSP” . restou fracassado o pregão em tela . Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública, rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 - 
Edifício Minas, 5º andar Serra verde Cidade Administrativa . Belo Hori-
zonte, 02 de setembro de 2020 .
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iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
rEQuErIMENTo DE DAIA

A Supervisora regional da urFBIo Jequitinhonha do IEF torna 
público que os requerentes abaixo identificados solicitaram Autori-
zação para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autori-
zativo para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme os processos 
abaixo identificados: *Iesser Cunha Lauar/Fazenda São Geraldo - CPF 
443 .704 .906-34 - Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem 
destoca, para uso alternativo do solo - Setubinha/MG - Processo Nº 
14010000418/20 em 02/09/2020 . *Iuri Barroso Lauar/Fazenda Santa 
rita - CPF 080 .324 .256-59 - Supressão de cobertura vegetal nativa, 
com ou sem destoca, para uso alternativo do solo - Setubinha/MG - Pro-
cesso Nº 14010000419/20 em 02/09/202 . 

(a) Eliana Piedade Alves Machado . Supervisora 
regional da urFBIo Jequitinhonha do IEF .
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ExTrAToS DE CoNTrAToS
Atos assinados pela Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Flo-
restais do Instituto Estadual de Florestas – Portaria IEF nº 87, de 12 de 
agosto de 2020 – rodrigo Bueno Belo .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e MorGANA DE 
ANDrADE SILvA . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 
na PE DE GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data 
de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 21
01 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de 
agosto de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e PEDro FEr-
rEIrA DA SILvA . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 
na PE DE GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data 
de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 21
01 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de 
agosto de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e DEvANIr JoSE 
DOS SANTOS. Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações 
na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na PE DE 
GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data de publicação 
do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101 .18 .541 .104 .4
280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020 . 
rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e JoSÉ MArIA 
FELIx DE LIMA . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 
na PE DE GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data 
de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 21
01 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de 
agosto de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e vILMAr roDrI-
GuES FErrEIrA . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 
na PE DE GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data 
de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 21
01 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de 
agosto de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e THAIS rAIAMI 
vELoSo DE CArvALHo . objeto: Prestação de serviços de briga-
dista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Flo-
restais, na PE DE GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da 
data de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cin-
quenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 
2101 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de 
agosto de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e MArIA JoSÉ 
MIrANDA NovAIS . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 
na PE DE GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data 
de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta 
e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 21
01 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de 
agosto de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate 
a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e LAECIo CoSTA . 
Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na PE DE GrÃo 
MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data de publicação do con-
trato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e cin-
quenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101 .18 .541 .104 .4
280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020 . 
rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e FrANCISCo 
BISPO RAMOS. Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações 
na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, na PE DE 
GrÃo MoGoL . vigência de 100 dias, a contar da data de publicação 
do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta centavos) mensais, dotação orçamentária 2101 .18 .541 .104 .4
280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 31 de agosto de 2020 . 
rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si 
celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e ANTÔNIo vENÂN-
CIo GuIMArÃES . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 
na APA DAS áGuAS vErTENTES . vigência de 100 dias, a contar 
da data de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamen-
tária 2101 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 
01 de setembro de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e GErCY DE 
AGuIAr SANToS . objeto: Prestação de serviços de brigadista, em 
ações na Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, 
na APA DAS áGuAS vErTENTES . vigência de 100 dias, a contar 
da data de publicação do contrato . r$ 1 .358,50 (um mil, trezentos e 
cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) mensais, dotação orçamen-
tária 2101 .18 .541 .104 .4280 .0001 .3 .1 .90 .04 .01 .0 .26 .1 . Belo Horizonte, 
01 de setembro de 2020 . rodrigo Bueno Belo, Gerente de Prevenção e 
Combate a Incêndios Florestais do Instituto Estadual de Florestas .

 
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 3202009022240170127.


