
 48 – quinta-feira, 29 de abril de 2021 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
A Diretora de Operação Viária notifica aos interessados que os autos de 
infração abaixo discriminados foram
cancelados/arquivados em decisão de primeira instância:
Transporte Coletivo Metropolitano Comercial
Nº riT>Nº Auto
2>E000008643; 5>E000011070, E000011063, E000011283, 
E000012585, E000011176; 7>E000008745 .

AviSo DA SuBSECrETAriA DE 
TrANSPorTES E MoBiLiDADE 

A Superintendência de Transporte intermunicipal e Metropolitano leva 
ao conhecimento público que qualquer impugnação, por escrito e fun-
damentada, protocolizando o documento através do sistema SEi/MG 
ou na Cidade Administrativa – Edifício Gerais - rodovia Papa João 
Paulo ii, nº 4143 - 1º andar - Bairro Serra verde, Belo Horizonte/MG 
ou no posto uAi - Praça 7 - Centro – Belo Horizonte/MG, no prazo de 
10 (dez) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a data desta 
publicação .
Aviso nº 043/2021 – STiM/DGTM
Processo: Contrato: N .º 003/2008 – riT: 1 – linhas 22010
Nº de Comunicação: 1191 - Palmeiras/Guanabara/Estação Eldorado 
Protocolo: Processo 1500 .01 .0025264/2021-22
Consórcio: via Amazonas
interessado: Associação residencial Lajinha
Assunto:  Alteração do itinerário como se segue: Av . Dois (PC em 
frente ao nº 594), Av . Dois, rua Doze, rua onze, rua Quatorze, Av . 
um, rua vinte e Quatro, rua vinte e um, Av . Marechal Hermes, Praça 
Paulo vi, Av . Marechal Hermes, rua Ladainha, rua Bela Petruschy, 
rua Padre Eustáquio, Av . Ítalo Bernardes, Estrada Nova, rua Mariana, 
rua ouro Preto, Av . das Acácias, rua Jequitibás, rua Antônio Ger-
mano, Ponte, rua Cerejeira, rua Maçaranduba, rua imbuía, rua Mio-
sótis, rua Amendoeira, rua Cerejeira, rua ipê, rua Jequitibás, rua 
Azaléia, rua Pau Brasil ii, rua Sucupira, rua Santa Cruz (rua Cinco), 
rua Erasmo Martins (rua Nove), rua Jacarepaguá (Av . um), rua 
Santa Cruz (rua Cinco), rua Sucupira, Av . Pau Brasil, rua Hibisco, 
rua Mulungu, Av . Pau Brasil, rodovia Deputado renato Azeredo (Av . 
Pinheiros), Trevo MG-040, rua Júlio de Mesquita, Av . Comandante 
Nélio Cerqueira, rua Lupércio Paixão, rua Antônio Eustáquio Piazza, 
Av . Afonso vaz de Melo, Av . Sinfrônio Brochado, Av . olinto Meire-
les, viaduto do Barreiro, Av . Tito Fulgêncio, Av . Gal . David Sarnoff, 
Praça Papa João xxiii, Av . Gal . David Sarnoff, Trincheira do itaú, Av . 
Babita Camargos, Complexo viário água Branca, Estação Eldorado, 
Complexo viário água Branca, Av . Babita Camargos, Trincheira do 
itaú, Av . Gal . David Sarnoff, Praça Papa João xxiii, Av . Gal . David 
Sarnoff, Av . Tito Fulgêncio, viaduto do Barreiro, Av . olinto Meireles, 
Av . Sinfrônio Brochado, rua visconde de ibituruna, Av . Afonso vaz 
de Melo, rua Cabo valério dos Santos, Av . Tereza Cristina, rua Antô-
nio Eustáquio Piazza, rua Bráulio Gomes Nogueira, rua Caetano de 
vasconcelos, rua Antônio Eustáquio Piazza, rua Lupércio Paixão, Av . 
Comandante Nélio Cerqueira, rua Júlio de Mesquita, Trevo MG-040, 
rodovia Deputado renato Azeredo (Av . Pinheiros), Av . Pau Brasil, 
rua Sucupira, rua Santa Cruz (rua Cinco), rua Erasmo Martins (rua 
Nove), rua Jacarepaguá (Av . um), rua Santa Cruz (rua Cinco), rua 
Sucupira, rua Pau Brasil ii, rua Azaléia, rua Jequitibás, rua ipê, rua 
Cerejeira, rua Amendoeira, rua Maçaranduba, rua imbuía, rua Mio-
sótis, rua Amendoeira, rua Cerejeira, Ponte, rua Antônio Germano, 
rua Jequitibás, Av . das Acácias, rua ouro Preto, rua Mariana, Estrada 
Nova, Av . Ítalo Bernardes, rua Padre Eustáquio, rua Bela Petruschy, 
rua Ladainha, Av . Presidente Tancredo Neves, Av . Marechal Hermes, 
Praça Paulo vi, Av . Marechal Hermes, rua vinte e um, rua vinte e 
Quatro, Av . um, rua Quatorze, rua onze, rua Doze, Av . Dois (PC em 
frente ao nº 594) . Extensão: 48,800km .

CoNSELHo DE TrANSPorTE CoLETivo iNTErMuNiCiPAL E 
METroPoLiTANo – CT – SÚMuLA DA 8ª rEuNiÃo virTuAL 
Do CoNSELHo DE TrANSPorTE CoLETivo iNTErMuNiCi-
PAL E METroPoLiTANo rEALiZADA AoS viNTE DiAS Do 
MÊS DE ABriL Do ANo DE DoiS MiL E viNTE E uM . 
(20/04/2021) . Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte 
e um, às 9h30, (nove horas e trinta minutos), reuniram-se excepcional-
mente de forma virtual em decorrência da pandemia do Coronavírus 
(Covid-19), o senhor Presidente Érico da Gama Torres, e os seguintes 
Conselheiros: Edilson Salatiel Lopes, Fernando Antônio Soares 
Bezerra, Fernando Marcio Mendes, Leandro Arca Gonzalves de Alva-
renga, Márcio ivanei do Nascimento, Marcos de Castro Pinto Coelho, 
Michelle Guimarães Carvalho Guedes e Zaira Silveira Carvalho, que 
teve presença no início da reunião . o Conselheiro Ten . Fernando de 
Abreu Armani participou parcialmente da reunião em virtude de pro-
blemas ocasionados pela variação da energia elétrica . o Conselheiro 
Rodrigo Lazaro justificou a ausência. O Presidente fez a conferência do 
quórum para o início da 8ª reunião (oitava), e, havendo número sufi-
ciente de Conselheiros titulares ou suplentes no exercício da titulari-
dade, a reunião foi iniciada . Em prosseguimento, o Presidente Dr . Érico 
cumprimentou a todos, agradecendo a presença e também enfatizou a 
importância das orações e apoio que recebeu durante sua ausência no 
Conselho . Continuando agradeceu pelo comprometimento, competên-
cias dos excelentes trabalhos desenvolvidos pelos conselheiros .  Comu-
nicou ao colegiado sobre os assuntos que foram abordados com o Con-
selheiro Edilson Salatiel Lopes e a Secretária do Conselho, de reuniões 
realizadas durante a sua ausência . relatou os dados quantitativos de 
processos dos anos 2017, 2018, 2019 e 2020 que estão no Conselho, e 
falou da preocupação do Secretário de Estado de infraestrutura e Mobi-
lidade Fernando Scharlack Marcato em relação aos processos relacio-
nados a pandemia . Logo após, passou a palavra aos conselheiros para 
relatos dos processos distribuídos, conforme pauta . ProCESSoS 
DELiBErADoS EM CoNForMiDADE CoM A LEi DELEGADA 
Nº 128, DE 25 DE JANEiro DE 2007: orDEM Do DiA . DELiBE-
rAÇÃo Do CoNSELHo N° 232/2021: Auto de infração E000001061, 
recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
233/2021: Auto de infração E000005711, recorrente: Empresa de 
Transporte Santa Terezinha Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso contra o voto da relatora . Foi designado pelo Presi-
dente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, 
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Márcio ivanei do Nasci-
mento . o entendimento foi que a previsão do Decreto Estadual nº 
44 .603/07, é de que o auto de infração poderá ser lavrado quando cons-
tatado a infração . No caso em tela o documento foi lavrado quando 
constatado por apuração a registro de reclamação, no dia 16/10/2018 . 
Portanto 02 (dois dias) antes do seu recebimento . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 234/2021: Auto de infração E000005712, recorrente: 
Empresa de Transporte Santa Terezinha Ltda ., deliberou, por maioria, 
negar provimento ao recurso contra o voto da relatora . 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 foi que a previsão do Decreto Estadual nº 
44 .603/07, é de que o auto de infração poderá ser lavrado quando cons-
tatado a infração . No caso em tela o documento foi lavrado quando 
constatado por apuração a registro de reclamação, no dia 16/10/2018 . 
Portanto 02 (dois dias) antes do seu recebimento . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 235/2021: Auto de infração E000006277, recorrente: 
Empresa de Transporte Santa Terezinha Ltda ., deliberou, por maioria, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
236/2021: Auto de infração E000007050, recorrente: viação Pássaro 
verde Ltda ., deliberou, por unanimidade, dar provimento ao recurso, 
determinando o arquivamento do auto de infração . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N°237/2021: Auto de infração E000006968, recor-
rente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 238/2021: 
Auto de infração E000005319, recorrente Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por unanimidade, negar provimento ao recurso . DELiBE-
rAÇÃo Do CoNSELHo N° 239/2021: Auto de infração E000004726, 
recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N°240/2021: Auto de infração E000006335, recorrente: Expresso Gar-
dênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 241/2021: Auto de infração 
E000006341, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por 
maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo N° 242/2021: Auto de infração E000007087, recorrente: viação 
Sertaneja Ltda ., deliberou, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 243/2021: Auto de 
infração E000003587, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, 
por unanimidade, dar provimento ao recurso, determinando o arquiva-
mento do auto de infração . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
244/2021: ProCESSo: Auto de infração E000006078, recorrente: 
Consorcio Metropolitano de Transporte - riT-3, 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 Fernando Márcio 
Mendes . o motivo é que a tese de lapso temporal não foi aceita, por 

entendermos que o prazo é regulamentado pelo CTB para o Sistema de 
Trânsito Nacional . Entendemos inexistir elementos que constituam a 
favor da defesa da autuada . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
245/2021: Auto de infração E000006256, recorrente: Consorcio 
Metropolitano de Transporte - riT-3, deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso contra o voto do relator . Foi designado pelo Presi-
dente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento interno, 
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Leandro Arca Gonzalves de 
Alvarenga . o motivo foi que o argumento não encontra amparo no 
rSTC . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 246/2021: Auto de 
infração E000004032, recorrente: Empresa Gontijo de Transporte 
Limitada, 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 Leandro Arca Gonzalves de Alvarenga . o motivo é que a 
autuação refere-se ao descumprimento de restrição de seção localizada 
em Pará de Minas com o destino Belo Horizonte . DELiBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 247/2021: Auto de infração E000009259, recorrente: 
Empresa Santa Maria Ltda ., deliberou, por unanimidade, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 248/2021: 
Auto de infração E000006872, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 249/2021: Auto de infração E000006892, recor-
rente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 250/2021: 
Auto de infração E000009173, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 251/2021: Auto de infração E000006376, recor-
rente: Expresso Setelagoano Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 252/2021: 
Auto de infração E000004035, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 253/2021: Auto de infração E000005616, recor-
rente: viação rioDoce Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento 
ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 254/2021: Auto de 
infração E000006295, recorrente: Consorcio Metropolitano de Trans-
porte - riT-3, deliberou, por maioria, não conhecer do recurso por 
intempestividade . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 255/2021: 
Auto de infração E000006302, recorrente: Consorcio Metropolitano 
de Transporte - riT-3, deliberou, por maioria, não conhecer do recurso 
por intempestividade . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 256/2021: 
Auto de infração E000006074, recorrente: Consorcio Metropolitano 
de Transporte - riT-3, deliberou, por maioria, não conhecer do recurso 
por intempestividade . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 257/2021: 
Auto de infração E000005415, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 258/2021: Auto de infração E000006583, recor-
rente: viação Empresa r .N . Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 259/2021: 
Auto de infração E000007068, recorrente: viação São Cristóvão Limi-
tada, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBE-
rAÇÃo Do CoNSELHo N° 260/2021: Auto de infração 184609, 
recorrente: Adevaldo Dias dos Santos, deliberou, por maioria, não 
conhecer do recurso por intempestividade . DELiBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 261/2021: Auto de infração E000006077, recorrente: Con-
sorcio Metropolitano de Transporte - riT-3, deliberou, por maioria, 
negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
262/2021: Auto de infração E000006391, recorrente: Consorcio 
Cidade industrial - CoNCiDi riT 7, deliberou, por unanimidade, negar 
provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
263/2021: Auto de infração E000006303, recorrente: Consorcio 
Metropolitano de Transporte - riT-3, deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 264/2021: 
Auto de infração E000006116, recorrente: Consorcio Cidade indus-
trial - CoNCiDi riT 7, deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 265/2021: Auto de 
infração E000005909, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, 
por voto de Minerva, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 266/2021: Auto de infração E000002981, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 267/2021: 
Auto de infração E000004270, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 268/2021: Auto de infração E000006037, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 269/2021: 
Auto de infração E000006758, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 270/2021: Auto de infração E000006762, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 271/2021: 
Auto de infração E0000004109, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELiBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 272/2021: Auto de infração E0000004725, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por unanimidade, negar pro-
vimento ao recurso . DELiBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 273/2021: 
Auto de infração E0000002572, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . outros assuntos 
de interesse do conselho de transportes: A próxima reunião do Conselho 
de Transportes, conforme calendário definido no início do exercício, 
será realizada no dia 04/05/2021 . 
Palavra franca: o Conselheiro Marcos de Castro Pinto Coelho pediu 
permissão para registrar em Ata o agradecimento e contentamento pelo 
retorno do presidente Dr . Érico, como se transcreve: Quero registrar 
a satisfação pelo retorno do Presidente ao nosso convívio e à frente 
dos trabalhos deste Colegiado, que o faz com serenidade, sensatez, e, 
quando necessário, rigidez . Diga-se de passagem, sou conhecedor desta 
rigidez . Em que pese o Dr . Edilson ter desempenhado suas funções com 
dignidade, o retorno do Presidente é motivo de alegria e agradecimento 
à DEuS por ter atendido às súplicas e orações que elevamos ao Altís-
simo . o Dr . Érico é indispensável ao Conselho de Transporte, cuja com-
posição tem Conselheiras e Conselheiros com honradez e independên-
cia, todos, inclusive, a Secretária, dispensando admiração pelos Pares, 
sempre respeitando as opiniões que, por muitas vezes, divergem . E o 
exemplo vem da Presidência, terminando por citar LuiZ FErNANDo 
vErSÍSSiMo, ao enfatizar que “quando a gente acha que tem todas 
as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas” . Bom retorno Dr . 
Érico, podendo ter certeza que estamos ao seu lado no que for necessá-
rio e estiver ao nosso alcance . Encerramento: Sem outras manifestações 
e nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a participação 
dos Conselheiros e encerrou a reunião às 12h30 . 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 .

68 cm -28 1474677 - 1

JuLGAMENTo DE HABiLiTAÇÃo E ABErTurA DE viSTA
Edital nº: 011/2021 . Processo SEi nº: 2300 .01 .0053184/2021-53 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER/
MG, torna público que foram habilitadas as empresas CoNTEK Enge-
nharia S .A ., Construtora CENTro LESTE Engenharia Ltda ., MAiS 
Construtora Ltda . e BT Construções Ltda . e inabilitado o Consórcio 
ETHoS / HWN / TrENA — MG/402” (composto pelas empresas 
ETHoS Engenharia de lnfraestrutura S .A .; HWN Engenharia Ltda . e 
TrENA Terraplenagem e Construções S .A .), na licitação objeto do edi-
tal em epígrafe. A partir desta publicação fica aberto prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para a interposição de recursos, ficando a documentação à 
disposição dos interessados no Núcleo de Licitações do DEr/MG para 
análise, localizado na Avenida dos Andradas, 1 .120, 10º andar, nesta 
capital, nos horários de 09:00h (nove horas) às 11:00h (onze horas) e de 
14:00h (quatorze horas) às 16:00h (dezesseis horas) .

4 cm -28 1474769 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA

AviSo DE LiCiTAÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico n .º 40/2021 . objeto: Preparação, pro-
dução e fornecimento contínuos de refeições e lanches, na forma 
transportada, para as unidades socioeducativas do Lote 257 -Delega-
cia de orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente -DoPCAD 
Santa Luzia, Centro Socioeducativo Santa Terezinha, Centro de inter-
nação Provisória Dom Bosco, Centro de internação Provisória São 
Benedito,Centro Socioeducativo de ribeirão das Neves e Centro inte-
grado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato infracional -CiA 

BH, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiêni-
co-sanitárias adequadas, a adolescentes acautelados e servidores públi-
cos a serviço nas unidades socioeducativas em epígrafe . Abertura dia 
11 de maio de 2021, às 10:00 horasnosítioeletrônicowww .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 e encerra-se, automaticamente, na data e hora mar-
cadas para realização da sessão do pregão . Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública, rodovia Papa João Paulo ii, nº 4143, Edifício 
Minas, 5º andar, Serra verde, Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 
28 de abrilde 2021 .

5 cm -28 1474287 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo Nº 339040 .03 .2941 .03 .21 . 
PArTES: EMG/SEJuSP E A CoMPANHiA DE TECNoLoGiA DA 
iNForMAÇÃo Do ESTADo DE MiNAS GErAiS . ESPECiE: Ter-
ceiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de informática 
Nº iNF-3637 .00 oBJETo: Prorrogar a vigência do Contrato original 

por 12 meses, a partir de 01 .08 .2021 e término em 31 .07 .2022 . 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 .11 .1 da Cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento 
e do reajuste do contrato original . incluir a cláusula 9ª – de proteção 
de dados pessoais, renumerando as cláusulas subsequentes, conforme 
estabelecido na intervenção Direta Caderno de Serviços nº 33/2020 
de 13/11/2020 . Alterar a cláusula 1ª do serviço de Acesso a Solução 
de Business intelligence, conforme estabelecido na intervenção Direta 
Caderno de Serviços nº 028/2020 de 21/09/2020 . vALor: o valor esti-
mado para este Termo Aditivo é r$ 245 .352,00 . DoTAÇÃo orÇA-
MENTáriA: 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1, 1451 .10
 .421 .145 .4429 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1, 1451 .06 .122 .705 .2500 .0001 .33
9040 .03 .0 .10 .1 . SiGNATárioS: Cristiane Torres Maia de Carvalho e 
Ladimir Lourenco Dos Santos Freitas .Assinatura em: 27/04/2021 .

5 cm -28 1474407 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo Do mEio AmBiENtE E Do DESENvoLvimENto SuStENtávEL
DECiSÃo Do AuTo DE iNFrAÇÃo

O(A) Superintendente de Controle Processual da Subsecretaria de Fiscalização de Meio Ambiente (SUCPRO) cientifica os autuados abaixo relacio-
nados, por estarem em local ignorado, incerto ou não sabido, da decisão administrativa referente aos autos de infração abaixo . os autuados deverão 
entrar em contato com a Diretoria de Autos de Infração para obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), a fim de quitar os débitos 
atualizados no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data desta publicação, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme previsão do Decreto n° 
44844/2008 e 47 .383/2018 . No entanto, querendo, poderão apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, recurso contra a deci-
são administrativa, endereçado a Diretoria de Autos de infração (DAiNF), situada na rodovia Papa João Paulo ii, número 4143, Bairro Serra verde, 
Edifício Minas, 1º Andar – CEP: 31 .630-900 - Belo Horizonte/MG . Para mais informações os autuados deverão entrar em contato com a referida 
Diretoria pessoalmente, através do telefone (31) 3915-1280, ou pelo e-mail: dainf@meioambiente .mg .gov .br

Autuado Defesa/valor
(Sem atualização) Número do Auto de infração

A .Pelúcio Comércio e Exportação Ltda .
17 .011 .974/0002-54 r$ 20 .001,00 2079/2011

Crusader do Brasil Mineração Ltda .
71 .009 .310/0001-15 r$ 20 .001,00 125924/2014

Jorge Tannous
098 .983 .468-92 r$ 16 .326,97 126811/2018

vandeir Fernandes da Silva
523 .088 .806-78 remitido parcialmente 157523/2012

Areia Cruzeiro do Sul Ltda .
08 .383 .433/0001-85 r$ 5 .574,49 126068/2018

ramiro robson Fernandes Mascarenhas
114 .090 .885-53 r$ 34 .700,40 113262/2012

Cunha de Carvalho Com. De Combustíveis, Lubrificantes e Serviços
27 .930 .738/0001-04

r$ 00,00
(Advertência cumprida) 110724/2018

Fernando Massayuki Nakamura
044 .909 .536-31

r$ 7 .280,15
(remitido parcialmente) 210708/2014

José Geraldo Lara
011 .159 .106-63 Anulado 52784/2014

Anivaldo venâncio Barbosa
576 .528 .216-49 r$ 17 .943,52 126056/2018

Sorte Participações Empreendimentos Ltda .
05 .397 .191/0001-90 r$ 20 .001,00 186707/2014

Jair Alves Souza
770 .492 .176-20 r$ 25 .751,04 135830/2014

Giga indústria e Comércio e Produtos Mecânicos e Eletrônicos Ltda .
08 .178 .370/0001-25 r$ 20 .001,00 129775/2012

reijane Lopes valadares
806 .532 .866-00 r$ 14 .724,92 27179/2015

Mineração Tropical Ltda .
09 .666 .718/0001-96 r$ 20 .002,00 58451/2013

Transportes Dina Ltda .
22 .448 .531/0001-84 r$ 10 .047,10 97096/2018

Aleandro Martins Garcia
049 .538 .676-61 r$ 26 .684,19 186891/2014

Aleandro Martins Garcia
049 .538 .676-61 r$ 35 .200,23 186898/2014

Ardósia Ceron
11 .827 .401/0001-36 r$ 14 .559,45 170230/2014

Shirley Moreira Braga Gonçalves
780 .975 .416-53 r$ 8 .152,00 209862/2014

Flávio Luiz de Almeida
544 .887 .886-53 r$ 1 .310,21 20288/2015

Cláudio Cerqueira Barbosa
937 .523 .856-34 r$ 655,03 20294/2015

Wander ronei dos Santos
033 .377 .336-54 r$ 1 .164,40 181307/2014

Carlos otone Pena
187 .646 .226-49 r$ 42 .282,62 210988/2013

Fábio Júnior da Silva
088 .559 .256-52 r$ 42 .514,27 184903/2013

Wesley Pereira de Abreu
540 .033 .261-72 r$ 504 .424,01 177129/2013

vanessa Helena Hilário Fernandes Cruz . 
Superintendente de Controle Processual da Subsecretaria de Fiscalização de Meio Ambiente (SuCPro)

CoNFirMAÇÃo DE PENALiDADE DE MuLTA
O(A) Superintendente de Controle Processual da Subsecretaria de Fiscalização de Meio Ambiente (SUCPRO) cientifica os autuados abaixo relacio-
nados, por estarem em local ignorado, incerto ou não sabido, da decisão administrativa que confirmou a(s) penalidade(s) de multa aplicada(s) nos 
respectivos autos de infração . o autuado deverá entrar em contato com a Diretoria de Autos de infração (DAiNF), situada na rodovia Papa João 
Paulo ii, número 4143, Bairro Serra verde, Edifício Minas, 1º Andar – CEP: 31 .630-900 - Belo Horizonte/MG ., para a obtenção do Documento de 
Arrecadação Estadual (DAE), a fim de quitar o débito devidamente atualizado no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data desta publicação, sob pena 
de inscrição em dívida ativa, conforme o previsto no Decreto nº 44844/2008 e 47 .383/2018 . Para mais informações os autuados deverão entrar em 
contato com a referida Diretoria pessoalmente, através do telefone (31) 3915-1280, ou pelo e-mail: dainf@meioambiente .mg .gov .br

Autuado Defesa/valor (Sem atualização) Número do Auto de infração
A .Pelúcio Comércio e Exportação Ltda .
17 .011 .974/0002-54 r$ 20 .001,00 2079/2011

Crusader do Brasil Mineração Ltda .
71 .009 .310/0001-15 r$ 20 .001,00 125924/2014

Eduardo Jorge Tannous
098 .983 .468-92 r$ 16 .326,97 126811/2018

vandeir Fernandes da Silva
523 .088 .806-78 r$ 18 .534,94 157523/2012

Areia Cruzeiro do Sul Ltda .
08 .383 .433/0001-85 r$ 5 .574,49 126068/2018

ramiro robson Fernandes Mascarenhas
114 .090 .885-53 r$ 34 .700,40 113262/2012

Marcelo Zito de Almeida
025 .321 .196-40 r$ 62 .881,00 139433/2019

Fernando Massayuki Nakamura
044 .909 .536-31 r$ 7 .280,15 210708/2014

Anivaldo venâncio Barbosa
576 .528 .216-49 r$ 17 .943,52 126056/2018

Sorte Participações Empreendimentos Ltda .
05 .397 .191/0001-90 r$ 20 .001,00 186707/2014

Giga indústria e Comércio e Produtos Mecânicos e Eletrônicos Ltda .
08 .178 .370/0001-25 r$ 20 .001,00 129775/2012

Higino Ferreira da Silva
097 .283 .256-49 r$ 43 .754,40 256592/2019

reijane Lopes valadares
806 .532 .866-00 r$ 414 .724,92 27179/2015

Mineração Tropical Ltda .
09 .666 .718/0001-96 r$ 20 .002,00 58451/2013

Transportes Dina Ltda .
22 .448 .531/0001-84 r$ 10 .047,10 97096/2018

Aleandro Martins Garcia
049 .538 .676-61 r$ 26 .684,19 186891/2014

Aleandro Martins Garcia
049 .538 .676-61 r$ 35 .200,23 186898/2014

Ardósia Ceron
11 .827 .401/0001-36 r$ 14 .559,45 170230/2014

Shirley Moreira Braga Gonçalves
780 .975 .416-53 r$ 8 .152,00 209862/2014

Glauco Ecyr valentini Nardelli
212 .441 .538-77 r$ 313 .686,36 255673/2019

 
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 3202104290026160148.


