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Extrato de Prorrogação de Ofício – Decreto 48114/2020 ao Convênio 
nº5191001074/2016 . Partes: MGi e o Município de tiros, com interve-
niência da SEINFRA. Objeto: aditamento por ofício de ajuste da vigên-
cia do convênio. Vigência: 31/03/2021. Assinatura: 04/03/2021. Pro-
cesso SEi nº 1300 .01 .0007674/2020-22 .

Extrato de Prorrogação de Ofício – Decreto 48114/2020 ao Convênio 
nº5191000110/2016 . Partes: MGi e o Município de varzelândia, com 
interveniência da SEINFRA. Objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio. Vigência: 31/03/2021. Assinatura: 04/03/2021. 
Processo SEi nº 1300 .01 .0008194/2020-47 .

Extrato de Prorrogação de Ofício – Decreto 48114/2020 ao Convênio 
nº5191000161/2016 . Partes: MGi e o Município de verdelândia, com 
interveniência da SEINFRA. Objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio. Vigência: 31/03/2021. Assinatura: 04/03/2021. 
Processo SEi nº 1300 .01 .0009412/2020-44 .

Extrato de Prorrogação de Ofício – Decreto 48114/2020 ao Convênio 
nº5191000013/2016 . Partes: MGi e o Município de vespasiano, com 
interveniência da SEINFRA. Objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio. Vigência: 31/03/2021. Assinatura: 04/03/2021. 
Processo SEi nº 1300 .01 .0009540/2020-80 .

Extrato de Prorrogação de Ofício – Decreto 48114/2020 ao Convê-
nio nº5191000196/2016 . Partes: MGi e o Município de vieiras, com 
interveniência da SEINFRA. Objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio. Vigência: 31/03/2021. Assinatura: 04/03/2021. 
Processo SEi nº 1300 .01 .0009466/2020-41 .

Extrato de Prorrogação de Ofício – Decreto 48114/2020 ao Convê-
nio nº5191001053/2016 . Partes: MGi e o Município de vieiras, com 
interveniência da SEINFRA. Objeto: aditamento por ofício de ajuste da 
vigência do convênio. Vigência: 31/03/2021. Assinatura: 04/03/2021. 
Processo SEi nº 1300 .01 .0007272/2020-12 .
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 ExtrAto DE tErMo DE trANSFErÊNCiA 
GrAtuitA DE BENS 

 Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 005/21. Partes: 
SEINFRA e o Município Pequeri. Objeto: transferência gratuita de 11 
metros de bueiros metálicos de 2,80 metros de diâmetro . Assinatura: 
08/03/2021 .

2 cm -08 1454366 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
DESPACHo Do DirEtor GErAL

o Diretor do Departamento de Estradas e rodagem do Estado de Minas 
Gerais rAtiFiCA o ato de contratação direta com a Construtora Cen-
tro Leste Engenharia Ltda ., diante da qual se constata a Dispensa de 
Licitação, pelo valor de 34 .303 .736,06, com preços referenciados de 
Novembro/2019 . objeto: recuperação Funcional do Pavimento nos tre-
chos águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na rodovia 
MG/105 e Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km de 
extensão, na rodovia MG/409 . Processo: 2300 .01 .0016363/2021-67 .

DirEtoriA DE oPErAÇÃo viáriA
O Diretor de Operação Viária notifica aos interessados que foram man-
tidos, em decisão de primeira instância, os autos de infração abaixo 
relacionados, assegurando o direito de interposição de recurso ao 
Ct, na forma e prazo regulamentar: transporte Coletivo Metropo-
litano Comercial Nº rit>Nº Auto 1>E000007157, E000007158, 
E000007160, E000010119, E000016259, E000007161, E000007996, 
E000007932; 2>E000009725, E000009895, E000009589, 
E000009526, E000009295, E000009525, E000009524, E000008066, 
E000008059, E000008067, E000009036; 3>E000009728, 226843, 
E000009900, E000010175, E000009764, E000007162, E000007905, 
E000007164, E000007163, E000009765, E000009424; 4>E000010022, 
E000009325, E000010025, E000009896, E000009408, E000007168; 
5>E000007450, E000012616, E000008101, E000007773, 
E000008029, E000007903, E000007945, E000008018, E000008024, 
E000009527, E000015421, E000009692, E000009694, E000012582, 
E000010121, E000009203, E000009531, E000009405, E000013365, 
226829; 6>E000009622, E000009695, E000007878; 7>E000009318, 
E000007980, E000009707, E000009265, E000009463, E000009460 . 
transporte Coletivo Metropolitano Convencional Nº rit>Nº Auto 
3>E000007101 .

CoNSELHo DE trANSPortE CoLEtivo iNtErMuNiCiPAL 
E MEtroPoLitANo – Ct - AtA DA 4ª rEuNiÃo oN-LiNE Do 
CoNSELHo DE trANSPortE CoLEtivo iNtErMuNiCiPAL 
E MEtroPoLitANo rEALiZADA AoS viNtE trÊS DiAS Do 
MÊS DE FEvErEiro Do ANo DE DoiS MiL E viNtE E uM . 
(23/02/2021). Aos vinte três dias do mês de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e um, às 13h30, (treze horas e trinta minutos), reuniram-se 
excepcionalmente de forma virtual em decorrência da pandemia do 
Coronavírus (Covid-19), o senhor Edilson Salatiel Lopes Presidente 
em substituição ao titular, e os seguintes Conselheiros: Fernando Antô-
nio Soares Bezerra, Fernando Marcio Mendes, Lorena Milagres Peron 
Antonacci, Márcio ivanei do Nascimento, Marcos de Castro Pinto Coe-
lho e Michelle Guimarães Carvalho Guedes . os Conselheiros ten . Fer-
nando de Abreu Armani e Rodrigo Lazaro justificaram a ausência. Na 
sequência, o Presidente em substituição fez a conferência do quórum 
para o início da 4ª reunião (quarta reunião), e, havendo número sufi-
ciente de Conselheiros titulares ou suplentes no exercício da titulari-
dade, a reunião foi iniciada . Em prosseguimento, a palavra foi passada 
para a Chefe de Gabinete da SEiNFrA, Dra . Carolina rocha vespú-
cio – representando o Secretário Dr . Fernando Scharlack Marcato . Em 
sua fala, a Chefe de Gabinete destacou a importância dos Conselheiros 
levarem em consideração a possibilidade de as reuniões serem sema-
nais, e também a análise dos processos relativos as autuações ocorridas 
no período da pandemia, que tratam do descumprimento da DELiBE-
rAÇÃo CoviD-19 N° 17 DE 22/03/2020, expondo que a Equipe da 
Secretaria está à disposição para dar todo apoio necessário para o bom 
desempenho dos trabalhos . A Dra . Carolina disse, ainda, que não se 
pode deixar inerte a situação de cobrança, e que o Secretário gostaria de 
deixar o trabalho mais transparente para a sociedade . tão logo a Chefe 
de Gabinete terminou de expor, o Presidente em substituição Edilson 
Salatiel Lopes justificou a impossibilidade de modificação no calen-
dário das reuniões, pois sendo semanais acabariam por impossibilitar 
a análise dos processos para julgamento, e, em consequência, perma-
neceriam em pauta . Que o Conselho tem ainda para serem julgados 
408 processos, por exemplo, dos anos de 2018, 2019, 2020, que após 
o julgamento destes, será obedecida a ordem cronológica de entrada 
no Conselho de transporte Coletivo . Disse, ainda, que assuntos, por 
exemplo, relativos a pedidos de anuência prévia, regime de funciona-
mento, ou, outros que forem submetidos à apreciação do Colegiado, 
devem ter preferência sobre os autos de infração. Em prosseguimento, 
o Presidente passou o a palavra para os Conselheiros representantes dos 
sindicatos SiNtrAM e SiNDPAS, Michelle Guimarães Carvalho Gue-
des e Marcos de Castro Pinto Coelho . A Dra . Michelle Guedes ponde-
rou que no passado as reuniões semanais não aconteciam por ausência 
de quórum, e, ademais o tempo que atualmente as sessões demandam, 
tornam-se exaustivas . Disse, ainda, que nunca houve caso de prescrição 
da cobrança decorrente de um auto de infração . Argumentou ainda que 
sempre existiu transparência de todos os assuntos submetidos ao CT. O 
Conselheiro Marcos Coelho, disse que não consegue entender o motivo 
da urgência no julgamento dos processos referentes à pandemia, em 
especial, porque ainda não acabou, havendo necessidade de amadure-
cimento dos reflexos da COVID-19 para análise consciente das autua-
ções . Quando a Chefe de Gabinete retomou a palavra, a conexão falhou, 
ficando impossibilitada de retornar à reunião. Logo após, o presidente 
passou a palavra aos conselheiros para relatos dos processos distribu-
ídos, conforme pauta . ProCESSoS DELiBErADoS EM CoNFor-
MiDADE CoM A LEi DELEGADA Nº 128, DE 25 DE JANEiro DE 
2007: orDEM Do DiA .
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 074/2021: Auto de infração 
E00003607, recorrente: Consórcio Metropolitano de transporte - rit3, 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 075/2021: Auto de infração E000004148, recor-
rente: uniminas Consorcio - rit2, deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 076/2021: 

Auto de infração E000000328, recorrente: Expresso Setelagoano 
Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBE-
rAÇÃo Do CoNSELHo N° 077/2021: Processo: 3117/Art/600 
Assuntos: 3117 - Carangola/Manhuaçu: incluir a seção Caparaó E/S . 
Somente os horários de 06h30 com partidas de Manhuaçu e 18h, par-
tida de Carangola aos domingos, adentrarão em Caparaó . implantar 
o AtP Carangola/Caparaó, padrão convencional-B, com secciona-
mento intermediários em, Br482/MG111=Espera Feliz, Espera Feliz 
E/S (D), Br482/MG111=Espera Feliz, MG111/AC .Caparaó = Espera 
Feliz, nos seguintes horários: Partida Carangola: 07h45 e 14h segunda 
a sexta . Partida de Caparaó: 06h15 e 09h30 segunda a sexta . recor-
rente: Paraibuna transportes Ltda ., deliberou, por unanimidade, opinar 
pelo indeferimento do pleito . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
078/2021: Auto de infração E00004216, recorrente: Consórcio Estrada 
real - rit 4, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso con-
tra o voto do relator . Foi designado pelo Presidente em substituição ao 
titular, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, 
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Márcio ivanei do Nasci-
mento. O motivo é que o Decreto Estadual prevê que o auto de infração 
será lavrado quando constatada a infração . No caso foi lavrado quando 
constatado, por apuração a registro de reclamação . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N°079/2021: Auto de infração E000002970, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por unanimidade, negar pro-
vimento ao recurso .
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 080/2021: Auto de infração 
E000003848, Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por 
maioria, dar provimento ao recurso, determinando o arquivamento do 
auto de infração . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 081/2021: 
Auto de infração E000005452, Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso contra o voto do 
relator . Foi designado pelo Presidente em substituição ao titular, de 
acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, para redi-
gir o voto vencedor, o Conselheiro Márcio ivanei do Nascimento . o 
motivo é que o Decreto Estadual prevê que o auto de infração poderá 
ser lavrado quando constatada a infração . No caso em tela, foi lavrado 
após o Agente Fiscal constatar a irregularidade . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N°082/2021: Auto de infração 215875, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda., deliberou por unanimidade, de ofício, pelo 
cancelamento do auto de infração . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N° 083/2021: Auto de infração E000004498, recorrente: viaçãorio-
Doce Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso contra 
o voto do relator . Foi designada pelo Presidente em substituição ao titu-
lar, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, para 
redigir o voto vencedor, a conselheira Lorena Milagres Peron Anto-
nacci . o entendimento foi, por não haver cerceamento de defesa e o que 
originou a autuação foi pelo atraso da viagem . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 084/2021: Auto de infração E000006899, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso contra o voto do relator . Foi designada pelo Presidente em subs-
tituição ao titular, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento 
interno, para redigir o voto vencedor, a conselheira Lorena Milagres 
Peron Antonacci . o entendimento foi, por não haver cerceamento de 
defesa e o que não é obrigatório constar o nome do condutor e sim do 
infrator no Auto de infração .
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 085/2021: Auto de infração 
E000006103, recorrente: Consorcio Linha verde rit 5, deliberou, 
por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 086/2021: Auto de infração 218076, recorrente: Expresso 
Gardênia Ltda., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso. 
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 087/2021: Auto de infração 
218079, Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por maio-
ria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N° 088/2021: Auto de infração E000006817, recorrente: Expresso 
Gardênia Ltda., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso. 
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 089/2021: Auto de infração 
E000003736, Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por 
maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 090/2021: Auto de infração E000003526, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 091/2021: Processo 
1300010002387201987/ACS/600 - opinar sobre o pedido de Anuên-
cia Prévia para alteração de composição do Consórcio Zona da Mata, 
com a retirada da viação Sertaneja Ltda ., e redistribuição proporcio-
nal entre as demais consorciadas, em consonância com o Ato regula-
mentar nº 13/2009 ., recorrente: Consórcio Zona da Mata, deliberou, 
por unanimidade, favorável pela alteração de composição do consor-
cio Zona da Mata . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 092/2021: 
Auto de infração E000001919, recorrente: Hailza Dias de A . Spinola 
ME, deliberou, por unanimidade, não conhecer do recurso por intem-
pestividade . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 093/2021: Auto 
de infração E000007081, Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., deli-
berou, por unanimidade, negar provimento ao recurso . DELiBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo N° 094/2021: Auto de infração E000007085, 
Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
095/2021: Auto de infração E000007084, recorrente: Expresso Gar-
dênia Ltda., deliberou, por unanimidade, negar provimento ao recurso. 
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 096/2021: Auto de infração 
E000007082, Recorrente Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por una-
nimidade, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 097/2021: Auto de infração E000006136, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por unanimidade, dar provimento 
ao recurso, determinando o arquivamento do auto de infração contra o 
voto do relator . Foi designado pelo Presidente em substituição ao titu-
lar, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, para 
redigir o voto vencedor, o Conselheiro Marcos de Castro Pinto Coelho . 
o entendimento é no sentido de não haver como exigir o envio dos 
discos originais, por ser tramitação eletrônica, ficou positivado que os 
esclarecimentos foram prestados, porém, não houve o envio dos origi-
nais no prazo fixado pelo DER/MG. DELIBERAÇÃO DO CONSE-
LHo N° 098/2021: Auto de infração E000010302, recorrente: Para-
tur transportes e turismo Ltda . EPP, deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
099/2021: Auto de infração E000007061, Recorrente: Expresso Gardê-
nia Ltda ., deliberou, por maioria, pelo cancelamento do auto de infra-
ção . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 100/2021: Auto de infra-
ção E000007077, Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., deliberou, por 
maioria, pelo cancelamento do auto de infração . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 101/2021: Auto de infração E000002773, recorrente: 
Expresso Gardênia Ltda, deliberou, por maioria, pelo cancelamento do 
auto de infração . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 102/2021: 
Auto de infração E000005209, Recorrente: Expresso Gardênia Ltda., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso contra o voto do 
relator . Foi designado pelo Presidente em substituição ao titular, de 
acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, para redigir 
o voto vencedor, o Conselheiro Márcio ivanei do Nascimento . o enten-
dimento é que o enquadramento do auto de infração está em conso-
nância com o artigo e inciso citado, o documento original onde consta 
as avarias do veículo foi assinado e entregue à empresa à época dos 
fatos . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 103/2021: Auto de infra-
ção E000006472, recorrente: Consorcio Cidade industrial - CoNCiDi 
- rit7, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso contra o 
voto do relator . Foi designado pelo Presidente, de acordo com o Art . 
18, Parágrafo 2º, do regimento interno, para redigir o voto vencedor, 
o Conselheiro Márcio ivanei do Nascimento . o entendimento é que, se 
Consorcio estivesse operando a linha com a frota necessária empenhada 
no horário de descumprimento, o fato não teria acontecido .
outros assuntos de interesse do conselho de transportes: A próxima reu-
nião do Conselho de Transportes, conforme calendário definido no iní-
cio do exercício, será realizada no dia 09/03/2021 .
Palavra franca: o Presidente, em substituição, Edilson Salatiel Lopes, 
submeteu à palavra aos Conselheiros para manifestações dos assuntos 
trazidos pela Chefe de Gabinete . A maioria dos Conselheiros entende-
ram estar suficientemente registrado e expostos em reuniões anteriores 
os assuntos que foram abordados . também, abriu espaço, para sanar 
as dúvidas de alguns Conselheiros em relação a “planilha de controle 
interno de processos da secretaria do Ct”, enviada em cumprimento 
a solicitação feita na 3ª reunião . Aprovação da ata: o Presidente em 
substituição coloca em votação a Ata da 4ª reunião de 2021, sendo 
aprovada por unanimidade . Encerramento: Sem outras manifestações e 
nada mais havendo a tratar, o Presidente em substituição, agradeceu a 
participação dos Conselheiros e encerrou a reunião às 15h35 . Eu, Neiva 
da Glória 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

JuLGAMENto DE rECurSo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 311/2020 . objeto: Preparação, pro-
dução e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais doLote 246:Presídio de João Mon-
levade i -Pres-JMo-i,Presídio de Nova Era i -Pres-NEr-i e Presídio de 
São Domingos do Prata i -Pres-SDP-i, em lote único . Nos termos do 
art . 8°, inciso iii do Decreto Estadual 44 .786, de 18 de abril de 2008, 
e, considerando as razões de fato e de direito explanadas pelo ilustre 
Pregoeiro, em sua manifestação: relatório de Julgamento de recurso 
(26113676), a qual acolho, CoNHEÇo o recurso administrativo inter-
posto pela empresa Hr rEFEiCoES LtDA, entretanto, quanto ao 
mérito, NEGo-LHE ProviMENto e mantenho a decisão que decla-
rou habilitada a empresa EStrELA ALiMENtAÇÃo EirELi-21
 .703 .289/0001-85 por seus próprios fundamentos .

tiago Maduro de Azevedo .
Superintendente de infraestrutura e Logística

Belo Horizonte, 05 de março de 2020

SECrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA 
E SEGurANÇA PÚBLiCA

HoMoLoGAÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 311/2020 . objeto: Preparação, pro-
dução e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais doLote 246:Presídio de João Mon-
levade i -Pres-JMo-i,Presídio de Nova Era i -Pres-NEr-i e Presídio 
de São Domingos do Prata i -Pres-SDP-i, em lote único . Homologo o 
processo licitatório, o qual declarou habilitada a empresa EStrELA 
ALiMENtAÇÃo EirELi,CNPJ nº 21 .703 .289/0001-85 . 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, 05 de março de 2020 .
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AviSo DE LiCitAÇÃo
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº 17/2021 . objeto: Preparação, produ-
ção e fornecimento contínuos de refeições e lanches, na forma transpor-
tada, para o Centro Socio educativo de Governador valadares assegu-
rando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias 
adequadas . As refeições deverão ser destinadas a adolescentes acaute-
lados e servidores públicos a serviço na unidade do Centro Socio edu-
cativo de Governador valadares . Abertura dia 22/03/2021, às 10h00, 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, automaticamente, na data e hora marcadas para 
realização da sessão do pregão . Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública – rodovia Papa João Paulo ii, n° 4143 - Edifício Minas, 
5º andar – Serra verde – Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 08 
de março de 2021 .
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iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
rEQuEriMENto PArA iNtErvENÇÃo AMBiENtAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Norte do iEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Auto-
rização para intervenção Ambiental, conforme o(s) processo(s) 
abaixo identificado(s): *Denise Marques Machado - 456.964.546-15 
- tipo de intervenção - Supressão de cobertura vegetal nativa para 
uso alternativo do solo – Santana do riacho/MG – Processo Nº 
2100 .01 .0012062/2021-64: em 05/03/2021 . 

(a) Márcio Marques Queiroz . o Supervisor 
regional da urFBio Centro Norte .

 rEQuEriMENto DE DAiA
o Supervisor regional da urFBio Centro Norte do iEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para intervenção Ambiental - DAiA, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):* Gema Caçambas Ltda/ 23.828.738/0002-28 Sítio 
Santa izabel - Supressão de Cobertura vegetal Nativa Com Destoca, 
para uso alternativo do solo (Aterro de resíduos da construção civil) – 
Curvelo/MG – PA/Nº 2100 .01 .0008559/2021-70 EM 08/03/2021 . 

(a)Márcio Marques Queiroz . unidade regional de 
Florestas e Biodiversidade urFBio Centro-Norte .

5 cm -08 1454257 - 1

rEQuEriMENtoS DE DAiA
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do iEF torna público que 
os requerentes abaixo identificados solicitaram Autorização para Inter-
venção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para interven-
ção Ambiental – DAIA, conforme os processos abaixo identificados:
 *CEMiG Distribuição SA ./Linha de Distribuição Araçuaí 2-Jequiti-
nhonha, 138 kv – CNPJ 06 .981 .180/0001-16 – tipo de intervenção: 
Supressão da cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso 
alternativo do solo (40,79 ha), intervenção com supressão da cobertura 
vegetal nativa em área de preservação permanente – APP (6,213 ha) e 
Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas (675 un em 
91,71 ha) – Percurso de Araçuaí /MG a Jequitinhonha/MG – Processo 
nº 2100 .01 .0008484/2021-58: em 02/03/2021 .
 *Jequitinhonha ii Energia Solar SPE Ltda ./Fazenda vargem 
Grande Parcela 04 – CNPJ: 38 .492 .978/0001-90 – tipo de inter-
venção: Supressão da cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, 
para uso alternativo do solo (8,00 ha) – Araçuaí/MG – Processo nº 
2100 .01 .0009828/2021-48: em 02/03/2021 .
 *tarcísio Fernando Felix D’Assenção/Fazenda tapera e Barbadinho 
– CPF: 106 .124 .086-04 – tipo de intervenção: Supressão da cobertura 
vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo (50,00 
ha) – Curral de Dentro/MG – Processo nº 2100 .01 .0011220/2021-03: 
em 02/03/2021 .
 *Paulo Alves de Macedo/Fazenda Santa Cruz – CPF: 028 .569 .086-83 
– tipo de intervenção: Supressão da cobertura vegetal nativa, com ou 
sem destoca, para uso alternativo do solo (11,0559 ha) – Franciscópolis/
MG – Processo nº 2100 .01 .0006167/2021-52: em 03/03/2021 .
 *Benivan Cordeiro Soares/Sítio Pau de Cheiro – CPF: 029 .948 .236-75 
– tipo de intervenção: Supressão da cobertura vegetal nativa, com ou 
sem destoca, para uso alternativo do solo (13,0075 ha) – Malacacheta/
MG – Processo nº 2100 .01 .0007941/2021-72: em 26/02/2021 .
 *Claudiney dos Santos Cardoso/Fazenda água Fria – CPF: 
106 .161 .676-28 – tipo de intervenção: Supressão da cobertura vegetal 
nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo (38,8814 ha) – 
itinga/MG – Processo nº 2100 .01 .0013028/2021-75: em 04/03/2021 .
 *Mineração Aliança do vale Ltda-ME/Fazenda Córrego da Aliança – 
CNPJ: 34 .643 .487/0001-42 – tipo de intervenção: intervenção com 
supressão da cobertura vegetal nativa em áreas de preservação perma-
nente – APP (3,5056 ha) e corte ou aproveitamento de árvores isoladas 
nativas vivas (396 un em 3,9144 ha) – Felisburgo/MG – Processo nº 
2100 .01 .0003922/2021-42: em 05/03/2021 .

 (a)Luiz Cláudio Pena Ferreira - Supervisor 
regional urFBio Nordeste .

10 cm -08 1454467 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

 AviSo DE LiCitAÇÃo
 PrEGÃo ELEtrÔNiCo/rEGiStro DE PrEÇoS Nº 22/2021 . 
tipo: Menor Preço . o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Cen-
tral de Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 
realizará a licitação para CoMPrA CENtrAL - tErMÔMEtroS 
iNFrAvErMELHoS em atendimento à demanda de diversos órgãos 
e entidades do Estado de Minas Gerais . A sessão do pregão iniciará no 
dia 22/03/2021, às 10h00min, no site www .compras .mg .gov .br . Mais 
informações: comprascentrais@planejamento.mg.gov.br. BH/MG 
09/03/2021 . 

rafael Mayrink Ferreira,
Superintendência Central de Compras Governamentais/SEPLAG.

3 cm -08 1454061 - 1

ExtrAto CoNvÊNio
 Convênio 22/2020. Partes: SEPLAG e Município de Leopoldina. 
objeto: Alteração do endereço da uAi de Leopoldina para rua ribeiro 
Junqueira, nº10 – Centro – Leopoldina/MG CEP: 36 .700-000 . Data 
de assinatura: 02/03/2021 . Assinam: otto Alexandre Levy reis, pela 
SEPLAG e Pedro Augusto Junqueira Ferraz, pela Prefeitura Munici-
pal de Leopoldina .

2 cm -08 1454034 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ProrroGAÇÃo
ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 

Do CoNtrAto Nº 829/2019 . 
Contratante: iPSEMG . Contratado: Daniela Alana Dias Moreira . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 829/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 18/12/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Daniela Alana Dias Moreira . Publicação extemporânea em virtude/
razão da tramitação interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 417/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: Francimar de oliveira Siqueira . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 417/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 01/10/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Francimar de oliveira Siqueira . Publicação extemporânea em virtude/
razão da tramitação interna/externa do processo .

5 cm -08 1454427 - 1

ProrroGAÇÃo
ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 

Do CoNtrAto Nº 515/2019 .
 Contratante: iPSEMG . Contratado: Gracielly Pereira Dantas Margotti . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 515/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 29/10/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Gracielly Pereira Dantas Margotti . Publicação extemporânea em vir-
tude/razão da tramitação interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 476/2019 .

 Contratante: iPSEMG . Contratado: João Flavio Lima Nogueira . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 476/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 16/10/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
João Flavio Lima Nogueira . Publicação extemporânea em virtude/
razão da tramitação interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 474/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: Joel velozo . objeto: Cláu-
sula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credenciamento n . 
474/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: Art . 57, 
inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 16/10/2020 . Assi-
nam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Joel velozo . Publicação extemporânea em virtude/razão da tramitação 
interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 512/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: Leonardo Fontenelle de Carvalho . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 512/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 30/10/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Leonardo Fontenelle de Carvalho . Publicação extemporânea em vir-
tude/razão da tramitação interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 429/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: Marcela Aparecida Correa Martins . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 429/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 02/10/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Marcela Aparecida Correa Martins . Publicação extemporânea em vir-
tude/razão da tramitação interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 485/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: renata Silva Machado . objeto: 
Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credenciamento 
n . 485/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: Art . 57, 
inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 23/10/2020 . Assinam: 
Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: renata 
Silva Machado . Publicação extemporânea em virtude/razão da tramita-
ção interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 425/2019 .

 Contratante: iPSEMG . Contratado: tiago Henrique Guimarães Pereira . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 425/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 02/10/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
tiago Henrique Guimarães Pereira . Publicação extemporânea em vir-
tude/razão da tramitação interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 475/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: rafael Pereira Mansur . objeto: 
Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credenciamento 
n . 475/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: Art . 57, 
inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 16/10/2020 . Assinam: 
Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: rafael 
Pereira Mansur . Publicação extemporânea em virtude/razão da tramita-
ção interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 427/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: Aquia Lacerda Peroba Zoccarato . 
objeto: Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credencia-
mento n . 427/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: 
Art . 57, inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 02/10/2020 . 
Assinam: Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Aquia Lacerda Peroba Zoccarato . Publicação extemporânea em vir-
tude/razão da tramitação interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 607/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: Henrique ribeiro Lima . objeto: 
Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credenciamento 
n . 607/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: Art . 57, 
inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 06/11/2020 . Assinam: 
Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: Henrique 
ribeiro Lima . Publicação extemporânea em virtude/razão da tramita-
ção interna/externa do processo .

ExtrAto: tErMo ADitivo – ProrroGAÇÃo 
Do CoNtrAto Nº 605/2019 . 

Contratante: iPSEMG . Contratado: Gerhard Werner thorun . objeto: 
Cláusula Sétima 7 .2: Fica Prorrogado o Contrato de Credenciamento 
n . 605/2019 por mais 12 (doze) meses . Fundamentação Legal: Art . 57, 
inciso ii da Lei Federal nº 8 .666/93 . Assinatura: 06/11/2020 . Assinam: 
Pelo iPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: Gerhard 
Werner thorun . Publicação extemporânea em virtude/razão da tramita-
ção interna/externa do processo .

 
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 3202103090035080160.


