
Minas Gerais  diário do executivo quinta-feira, 20 de Janeiro de 2022 – 39 
por meio de Procuração Pública (para o caso de se fazer representar por 
Procuradores com poderes específicos de representação);
3 .2 . Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da Delegatária, ou outra equivalente, na forma da 
lei;
3 .3 . Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS – demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
3 .4 . Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço – FGtS – demonstrado situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei;
3 .5 . Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
trabalhistas – CNDt;
3 .6 . Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da Delegatária, com data não anterior a 60 
(sessenta) dias contados da data de abertura de prazo para entrega da 
documentação;
3 .7 . Declaração assumindo toda a responsabilidade pela execução do 
objeto da delegação e cumprimento de todas as condições estabelecidas 
no contrato, no regulamento dos serviços, seus complementos, 
alterações e demais normas, enquanto Interventora, como se a própria 
concessionária fosse;
3.8. Declaração afirmando estar ciente das condições da delegação e que 
assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-se às penalidades legais, e que fornecerá 
quaisquer informações complementares solicitadas pela SEINFrA 
enquanto Interventora, como se a própria concessionária fosse;
3 .9 . Declaração de que possui frota e pessoal, disponíveis e necessários, 
para serem empenhados na prestação dos serviços objeto deste 
Chamamento, nos termos do art. 38 do Decreto n° 44.603/2007, com a 
relação expressa de tais veículos;
3 .10 . Comprovação, por meio do Certificado de Registro e Seguro 
emitido por meio do sistema informatizado utilizado pela StIM, de 
que possui frota em regular condição cadastral para cumprir a oferta de 
transporte objeto do presente Chamamento .
3 .10 .1 . A idade máxima será calculada pela seguinte fórmula:
Id= 2021 - Af
Onde,
Id= Idade do ônibus, em número de anos;
Af = ano de fabricação da carroceria, constante do Certificado de 
registro e Seguro .

4 . DA ESCOLHA DA DELEGAtárIA INtErvENtOrA
Sairá classificada a empresa que apresentar TODA documentação 
e cumprir tODOS os requisitos constantes no Item 3 do presente 
Chamamento Público .
Caso uma ou mais Delegatárias interessadas sejam classificadas, o 
desempate se dará por sorteio, em ato público, sendo convocada a 
primeira empresa sorteada .

5 . DA tArIFA
A INtErvENtOrA será remunerada pelos serviços prestados 
mediante valores auferidos pela cobrança da tarifa dos seus usuários, 
nos moldes do regulamento vigente e em conformidade com os 
relatórios de tarifas anexos . 

6 . DO PrAZO
Será concedida autorização, especial e precária, para a Interventora 
prestar os Serviços de transporte Coletivo rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros especificados para a linha nº 3049 - Governador Valadares 
e Nacip raydan, até a retomada da operação pela Concessionária 
dos serviços (caso cessada a intervenção) ou até a seleção de nova 
delegatária mediante procedimento licitatório (a ser iniciado após 
eventual decretação da caducidade da concessão), responsabilizando-se 
pela estrita obediência às exigências regulamentares e à apresentação 
de todas as informações exigidas, como se a própria concessionária 
fosse . 

7 . DO INÍCIO DA OPErAÇÃO
A data para o início da operação será informada à INtErvENtOrA 
imediatamente após a publicação do resultado do Chamamento e 
sua consequente convocação, condicionado o início da operação à 
expedição de Ordem de Serviço pela SEINFrA .
Caso a INtErvENtOrA não inicie a prestação do serviço na data 
estabelecida na Ordem de Serviço emitida pela SEINFrA, havendo 
outras Delegatárias classificadas, será promovido novo sorteio para 
definição da Delegatária a ser convocada para prestar os serviços 
objeto do presente Chamamento, nos mesmos moldes da escolha e 
convocação inicial .
A INtErvENtOrA deverá cumprir todas as normas que regem o 
Sistema Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais, em 
especial o Decreto n° 44.603/2007.

Belo Horizonte / MG, 18 de janeiro de 2022.
FErNANDO SCHArLACK MArCAtO

SECrEtárIO DE EStADO DE 
INFrAEtruturA E MOBILIDADE

8 . DOS ANExOS
8 .1 . Integram este Edital, independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos:
8 .1 .1 . Anexo I – QrF (Intervenção) Ida e volta da Linha 3049 - 
Governador valadares - Nacip raydan (SEI nº 38089350) . 
8 .1 .2 . Anexo II – relatório de tarifas (Intervenção) da linha 3049 - 
Governador valadares - Nacip raydan (SEI nº 38089509) 
Extrato - Chamamento público 3049  1300.01.0006047/2021-07
3049 - Governador valadares - Nacip raydan
Padrão do serviço – convencional
veículos necessários: 1
km total: 98,2     percurso total: 02h20 
Horários das viagens:
Partidas de Governador valadares: 14h30, segunda a sábado
Partidas de Nacip raydan: 06h00, segunda a sábado
Funcionamento: todos os meses do ano .
tarifa: r$ 37,35
(Seccionamentos e tarifas detalhados nos relatórios disponibilizados 
para download no link http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/
gmg/page/2453-chamamento-publico)
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trANSPOrtE COLEtIvO rODOvIárIO INtErMuNICIPAL DE 
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CHAMAMENTO PÚBLICO SEINFRA nº 01/2022
SuMárIO
1 . PrEÂMBuLO
2 . DO OBJEtO
3 . DA PArtICIPAÇÃO
4 . DA ESCOLHA DA DELEGAtárIA INtErvENtOrA
5 . DA tArIFA
6 . DO PrAZO
7 . DO INÍCIO DA OPErAÇÃO
8 . DOS ANExOS

1 . PrEÂMBuLO 
O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade - SEINFrA, torna pública a realização 
de Chamamento Público para a seleção de Delegatária do Sistema 
Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais – 
DELEGAtárIA – interessada e apta para, se necessário, ser a 
INTERVENTORA no CONTRATO SETOP/STI Nº 252/2012, cujo 
objeto é a administração e exploração do AtP 3830 3 – Governador 
Valadares / São José da Safira do Sistema Intermunicipal de 
Passageiros, conforme anexo deste Chamamento e nos termos da 
legislação vigente . 

2 . DO OBJEtO
O presente Chamamento tem por objetivo selecionar Delegatária do 
Sistema Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais, 
interessada e apta, para ser eventual Interventora no CONtrAtO 
SETOP/STI Nº 252/2012, incumbindo-se, se convocada, da 
prestação dos Serviços regulares de transporte Coletivo rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros, operados com ônibus rodoviário entre as 
localidades de Governador Valadares/MG e São José da Safira/MG, sob 
o regime de autorização especial e precária, até a retomada da operação 
pela Concessionária dos serviços (se cessada a intervenção) ou até a 
finalização de possível processo licitatório (a ser iniciado após possível 
decretação da caducidade da concessão) . 

3 . DA PArtICIPAÇÃO
Para participar deste Chamamento Público a Delegatária interessada 
deverá protocolar via Sistema Eletrônico de Informação – SEI 
peticionamento intercorrente ao processo: 2300.01.0136593/2021-59, 
no prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da publicação deste 
Chamamento Público no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais – 
DOEMG – a sua manifestação de interesse contendo a documentação 
a seguir relacionada:
3 .1 . Comprovação de poderes de seu representante legal para 
representação junto à SEINFrA – seja por meio Ato Constitutivo, 
Estatuto ou Contrato Social em vigor no qual se comprove tais poderes 
(para o caso de sócio ou dirigente com poderes de representação), seja 
por meio de Procuração Pública (para o caso de se fazer representar por 
Procuradores com poderes específicos de representação);
3 .2 . Prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal do 
domicílio ou sede da Delegatária, ou outra equivalente, na forma da 
lei;
3 .3 . Prova de regularidade com a Fazenda Federal e com o Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS – demonstrando situação regular no 
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
3 .4 . Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de 
Serviço – FGtS – demonstrado situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei;
3 .5 . Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
trabalhistas – CNDt;
3 .6 . Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo 
distribuidor da sede da Delegatária, com data não anterior a 60 
(sessenta) dias contados da data de abertura de prazo para entrega da 
documentação;
3 .7 . Declaração assumindo toda a responsabilidade pela execução do 
objeto da delegação e cumprimento de todas as condições estabelecidas 
no contrato, no regulamento dos serviços, seus complementos, 
alterações e demais normas, enquanto Interventora, como se a própria 
concessionária fosse;
3.8. Declaração afirmando estar ciente das condições da delegação e que 
assume a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-se às penalidades legais, e que fornecerá 
quaisquer informações complementares solicitadas pela SEINFrA 
enquanto Interventora, como se a própria concessionária fosse;
3 .9 . Declaração de que possui frota e pessoal, disponíveis e necessários, 
para serem empenhados na prestação dos serviços objeto deste 
Chamamento, nos termos do art. 38 do Decreto n° 44.603/2007, com a 
relação expressa de tais veículos;
3.10. Comprovação, por meio do Certificado de Registro e Seguro 
emitido por meio do sistema informatizado utilizado pela StIM, de 
que possui frota em regular condição cadastral para cumprir a oferta de 
transporte objeto do presente Chamamento .
3 .10 .1 . A idade máxima será calculada pela seguinte fórmula:
Id= 2021 - Af
Onde,
Id= Idade do ônibus, em número de anos;
Af = ano de fabricação da carroceria, constante do Certificado de 
registro e Seguro .

4 . DA ESCOLHA DA DELEGAtárIA INtErvENtOrA
Sairá classificada a empresa que apresentar TODA documentação 
e cumprir tODOS os requisitos constantes no Item 3 do presente 
Chamamento Público .
Caso uma ou mais Delegatárias interessadas sejam classificadas, o 
desempate se dará por sorteio, em ato público, sendo convocada a 
primeira empresa sorteada .

5 . DA tArIFA
A INtErvENtOrA será remunerada pelos serviços prestados 
mediante valores auferidos pela cobrança da tarifa dos seus usuários, 
nos moldes do regulamento vigente e em conformidade com os 
relatórios de tarifas anexos . 

6 . DO PrAZO
Será concedida autorização, especial e precária, para a Interventora 
prestar os Serviços de transporte Coletivo rodoviário Intermunicipal 
de Passageiros especificados para o serviço nº 3830 3- Governador 
Valadares e São José da Safira, até a retomada da operação pela 
Concessionária dos serviços (caso cessada a intervenção) ou até a 
seleção de nova delegatária mediante procedimento licitatório (a 
ser iniciado após eventual decretação da caducidade da concessão), 
responsabilizando-se pela estrita obediência às exigências 
regulamentares e à apresentação de todas as informações exigidas, 
como se a própria concessionária fosse .

7 . DO INÍCIO DA OPErAÇÃO
A data para o início da operação será informada à INtErvENtOrA 
imediatamente após a publicação do resultado do Chamamento e 
sua consequente convocação, condicionado o início da operação à 
expedição de Ordem de Serviço pela SEINFrA .
Caso a INtErvENtOrA não inicie a prestação do serviço na data 
estabelecida na Ordem de Serviço emitida pela SEINFrA, havendo 
outras Delegatárias classificadas, será promovido novo sorteio para 
definição da Delegatária a ser convocada para prestar os serviços 
objeto do presente Chamamento, nos mesmos moldes da escolha e 
convocação inicial .
A INtErvENtOrA deverá cumprir todas as normas que regem o 
Sistema Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais, em 
especial o Decreto n° 44.603/2007

Belo Horizonte / MG, 18 de janeiro de 2022.
FErNANDO SCHArLACK MArCAtO

SECrEtárIO DE EStADO DE 
INFrAEtruturA E MOBILIDADE

8 . DOS ANExOS
8 .1 . Integram este Edital, independentemente de transcrição, os 
seguintes anexos:
8 .1 .1 . Anexo I – QrF (Intervenção) Ida e volta da Linha 3830-3 
Governador Valadares/São José da Safira (SEI nº 38086032).
8 .1 .2 . Anexo II – relatório de tarifas (Intervenção) da linha 3830-3 
Governador Valadares/São José da Safira (SEI nº 38086376)
Extrato - Chamamento público 3830-3 2300.01.0136593/2021-59
3830 3 - Governador Valadares – São Jose da Safira
Padrão de Serviço – convencional
veículos necessários: 1
km total: 90,0    percurso total: 01h45
Horários das viagens:
Partidas de Governador valadares: 15h00, diário
Partidas de São José da Safira: 06h00, diário
Funcionamento: todos os meses do ano .
tarifa: r$ 36,25
(Seccionamentos e tarifas detalhados nos relatórios disponibilizados 
para download no link http://www.infraestrutura.mg.gov.br/component/
gmg/page/2453-chamamento-publico)
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DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
 JuLGAMENtO DE HABILItAÇÃO

Edital nº: 132/2021. Processo SEI nº: 2300.01.0103454/2021-84. 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 licitantes: GRUPO 
Arquitetos e urbanistas Ltda . e MArKA Arquitetura e Engenharia 
Ltda . e inabilitada a sociedade DOMÍNIO Engenharia Arquitetura e 
Construção Civil Ltda ., na licitação objeto do edital em epígrafe . A 
partir desta publicação fica aberto prazo de 05 (cinco) dias úteis para 
interposição de recurso e a documentação estará à disposição dos 
interessados no Núcleo de Licitações para análise .

AvISO DE LICItAÇÃO
Edital nº: 004/2022. Processo SEI nº: 2300.01.0004042/2022-21. O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 14:00hs (quatorze 
horas) do dia 24/02/2022, em seu edifício-sede, à Av. dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, CONCOrrÊNCIA Complementação da 
construção de ponte sobre o rio uberabinha, 84,00x14,80 m, no trecho 
Contorno Sul de uberlândia, estaca 511+14, obra incluída no PPAG, 

de acordo com edital e composições de custos unitários constantes 
do quadro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço acima 
citado e no site www.der.mg.gov.br, a partir do dia 20/01/2022. A 
entrega dos envelopes de proposta e documentação deverá ser realizada 
até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 23/02/2022 na forma prevista 
no Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DER/MG. A 
visita técnica ocorrerá nos dias 07/02/2022 e 08/02/2022, mediante 
agendamento . Informações complementares poderão ser obtidas pelo 
telefone 3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

AvISO DE LICItAÇÃO
Edital nº: 005/2022. Processo SEI nº: 2300.01.0004031/2022-27. O 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00hs (nove horas) 
do dia 24/02/2022, em seu edifício-sede, à Av. dos Andradas, 1.120, sala 
1009, nesta capital, CONCOrrÊNCIA Complementação dos serviços 
de melhoramento e pavimentação, no Contorno Sul de uberlândia e 
Adequação com a MGC-455, inclusa no PPAG, de acordo com edital e 
composições de custos unitários constantes do quadro de quantidades, 
que estarão disponíveis no endereço acima citado e no site www .der .
mg.gov.br, a partir do dia 20/01/2022. A entrega dos envelopes de 
proposta e documentação deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete 
horas) do dia 23/02/2022 na forma prevista no Edital, no Serviço de 
Protocolo e Arquivo – SPA do DER/MG. A visita técnica ocorrerá nos 
dias 14/02/2022 e 15/02/2022, mediante agendamento. Informações 
complementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo 
site acima mencionado .

 ExtrAtO DE CONvÊNIO
 Convênio DER-30.027/21, celebrado entre o DER-MG e a USINA 
UBERABA S/A. Objeto: cooperação técnica para a execução das 
obras de recuperação do pavimento da rodovia LMG-798, no trecho 
Entrº MG-190 - uberaba, com extensão de 42,34 km (descontínuo) . 
Assinatura: 18/01/2022. Vigência: 12 meses contados da presente 
publicação. Processo SEI 1300.01.0001096/2020-21.

 ExtrAtO DE CONtrAtO
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: CONStrutOrA ZAG 
LTDA. Instrumento: Ordem de Reinício em 18/01/2022 ao Contrato 
DC-009/2021. Complementação das obras no trecho Contorno 
de Cataguases, com 4,5 km de melhoramento e pavimentação 
e 1,9 km de restauração, em rodovia Municipal . Processo nº 
2300.01.0091551/2021-07.

 CONSELHO DE trANSPOrtE COLEtIvO INtErMuNICIPAL 
E METROPOLITANO – CT - SÚMULA DA 1ª REUNIÃO 

vIrtuAL DO CONSELHO DE trANSPOrtE COLEtIvO 
INtErMuNICIPAL E MEtrOPOLItANO rEALIZADA 

AOS ONZE DIAS DO MÊS DE JANEIrO DO ANO 
DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. (11/01/2022). 

Aos onze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 
9h30h, (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: 
Estevão Carvalho Cardoso, Fernando Antônio Soares Bezerra, Lorena 
Milagres Peron, Márcio Ivanei do Nascimento, Marcos de Castro 
Pinto Coelho, Michelle Guimarães Carvalho Guedes . As ausências dos 
Conselheiros Fernando Marcio Mendes, tenente André Muniz e rodrigo 
Lázaro da Silva foram justificadas. Na sequência, o Presidente fez a 
conferência do quórum para o início da 1ª reunião (primeira reunião), 
e, havendo número suficiente de Conselheiros titulares ou suplentes no 
exercício da titularidade, a reunião foi iniciada . Em prosseguimento, o 
Presidente fez a abertura da reunião informando aos presentes sobre os 
seguintes assuntos: (1) Memorando Ct enviado à Assessoria Jurídica 
da SEINFrA, encaminhando Ofícios da Diretoria de Operação viária 
contendo informações técnicas e competências da Fiscalização do 
DER/MG, acerca das autuações nas ações de combate à pandemia; 
(2) A necessidade de permanecerem em pauta os processos que tratam 
dos Autos de Infração quanto ao descumprimento da DELIBErAÇÃO 
COVID-19 Nº17 de 22/03/2020, até parecer conclusivo da Assessoria 
Jurídica da SEINFrA; (3) Informou sobre os quantitativos de processos 
deliberados no CT da 1ª a 23ª reunião, totalizando 690 processos 
julgados no ano de 2021 . Continuando, a palavra foi passada 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. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO N° 001/2022: Auto de infração 
E0000003296, recorrente: Consorcio Linha verde - rIt5, deliberou, 
por maioria negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃO DO 
CONSELHO N° 002/2022: PROCESSO: 1300.01.0004472/2021-46, 
recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por unanimidade 
opinar favorável, à transferência dos contratos de concessão das linhas: 
L3691 Pouso Alegre/Paraisópolis, via Albertão, L3691-2 Santa Rita 
do Sapucaí/Cachoeira de Minas, via Albertão, L3698 Maria da Fé/
Itajubá ,via Ano Bom, L3698-1 São João/Itajubá, L3698-A Maria 
da Fé/Itajubá via Pedrão, L3698-B Pedrão/Itajubá, L3764 Itajubá/
Gonçalves,L3764-1 Itajubá/Brasópolis, L3764-2 Itajubá/Paraisópolis, 
L3764-3 Paraisópolis/Gonçalves para a Venetur Turismo Ltda. 
DELIBERAÇÃO DO CONSELHO N° 003/2022: Auto de infração 
E0000005422, recorrente: Consorcio Linha verde - rIt5, 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 
Marcio Ivanei . O motivo foi que além do motorista não fornecer os 
dados sobre o serviço da linha em questão, também não assinou o 
auto de infração. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO N° 004/2022: 
Processo: 1300.01.0000473/2020-61, Recorrente: Tenda Transportes 
Ltda ., deliberou, por unanimidade opinar favorável, à transferência dos 
contratos de concessão das linhas 3034 – Ubá/Presidente Bernardes, 
3619 – Dores do Turvo/Ubá, 3670 – Ubá/Guidoval e 3851 – Ubá/
Barbacena, via Alto rio Doce, da tenda transporte Ltda ., para a 
unida Mansur e Filhos Ltda . DELIBErAÇÃO DO CONSELHO Nº 
005/2022: Auto de infração E000010367, Recorrente: Consórcio Linha 
verde - rIt5, deliberou, por unanimidade, 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 25/01/2022. Palavra franca: 
O presidente solicitou aos conselheiros que fossem preparando os 
relatos dos processos mantidos em pauta referente ao Descumprimento 
à COVID – 19, para a próxima reunião prevista para dia 25/01/22. 
Aprovação da Ata: O Presidente coloca em votação a Ata da 1ª Reunião 
de 2022, 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 às 10h13 . 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

AvISO DE LICItAÇÃO
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 237/2021. 

Objeto:Aquisição de PEÇAS PArA ArMAS tAuruS, sob a forma 
de entregaintegralconforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas no Anexo I - termo de referência .Abertura dia 01 de 
fevereiro de 2022, 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 
marcadas para realização da sessão do pregão . Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública, rodovia Papa João Paulo II, nº 4143, 
Edifício Minas, 5º andar, Serra verde, Cidade Administrativa . Belo 
Horizonte, 19 de janeiro de 2022 .
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DECISÃO SEJUSP/SULOT Nº. 01/2022
DECISÃO 

Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 14.184/2002, 
do Decreto Estadual nº 45.902/2012 e das Resoluções SEAP nº 
049/2017, nº 01/2017, ACOLHO a recomendação do Relatório 
Técnico nº 137/SEJUSP/NUREL/2021, de 29 de dezembrode 2021, 
emitida pela Comissão Processante Permanente da SEJuSP nos autos 
do Processo Administrativo Punitivo nº 1450.01.0067550/2018-18, 
que recomendou a aplicação à empresavErtICE DIStrIBuIDOrA 
EIrELI - ME, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) 
sob o n°: 42.938.225/0001-33, com sede à Rua Maracanã, 38, Bairro 
Santa Efigênia, Belo Horizonte,CEP 30260-180,a penalidade de 
MuLtA no valor de r$ 66,70 (sessenta e seis reais e setenta centavos) 
correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor das Autorizações 
de Fornecimento, com base nas citações doutrinárias trasladadas e nos 
Princípios da Supremacia do Interesse Público, da Indisponibilidade 
dos Interesses tutelados pelo Poder Público e da Moralidade 
Administrativa, previsto no caput do artigo 37 da Constituição da 
república de 1988, e com base no artigo 38, inciso II, e no artigo 46, 
inciso II, do Decreto Estadual nº 45.902/2012, e, subsidiariamente, 
no artigo 87, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como no 
subitem 15.3. do Edital de Licitação do Pregão Eletrônico para Registro 
de Preços n. 95/2018.

Belo Horizonte MG, 17 de Janeiro de 2022 . 
Ana Luísa Silva Falcão

 Subsecretária de Gestão Administrativa, Logística e tecnologia
(*) Documento assinado eletronicamente em 18/01/2022.
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rESuLtADO DE HABILItAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 03/2021

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas 
Gerais, torna público o resultado do julgamento da habilitação 
do CREDENCIAMENTO Nº 3/2020, que tem como objeto o 
credenciamento de empresas para o fornecimento/comercialização 
de uniformes da Polícia Penal de Minas Gerais, diretamente aos seus 
servidores, por meio de aquisição direta, de acordo com as exigências 
estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 03/2021 e seus anexos. 
Maiores informações poderão ser solicitadas pelos e-mailsdepen@
seguranca.mg.gov.brouDepencpu@gmail.com  A empresa CITEROL 
- COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS S/A 
fica devidamente homologada e autorizada a produzir as peças que 
seguem:
Camisa gola careca preta
Camisa manga curta
Camisa tática manga longa
Calça tática masculina
Calça tática feminina
A empresa supracitada deverá entrar em contato com a Comissão de 
uniformes para o recebimento de acesso ao sistema de uniformes .

Belo Horizonte, 18 de janeiro de 2022
COMISSÃO PErMANENtE DE uNIFOrME
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 9319162 /2022
PARTES: EMG/SEJUSP e a EMPRESA MACIEL DOS REIS 
AGrELOS . ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços de preparação, 
produção e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na 
forma transportada, ao Presídio de Açucena I – PrES – AÇN – I, em 
lote único, assegurando uma alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas, a presos e servidores públicos a serviço 
na unidade prisional em epígrafe . OBJEtO: O objeto do presente 
termo de Contrato é a contratação de serviços de preparação, produção 
e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, aoPresídio de Açucena I- Pres- AÇN- I, em lote único, 
assegurando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-
sanitárias adequadas, apresos e servidores públicos a serviço naunidade 
prisional em epígrafe, que serão prestados nas condições estabelecidas 
no termo de referência, anexo do Edital .vIGÊNCIA: Este contrato 
tem vigência por12 (doze) meses, a partir de 20/01/2022,podendo ser 
prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até o limite de 
60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos . vALOr: O valor 
total da contratação é der$ 1 .219 .912,40(um milhão, duzentos e 
dezenove mil, novecentos e dozereais e quarenta centavos) .DOtAÇÃO 
OrÇAMENtárIA: nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .3 .3 .90 .39 .03 .0 .10 .
1 .SIGNAtárIOS: Carlos vinícius de Souza Figueiredo e Maciel dos 
Reis Agrelos. Assinatura em: 19/01/2022.
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EXTRATO DE CONTRATO Nº9319157/2022
PARTES: EMG/SEJUSP e a Empresa COMERCIAL BOA OPÇÃO 
LTDA - EPP. ESPÉCIE: Contrato de Compra/fornecimento. OBJETO: 
Aquisição de INSuMOS PArA FABrICAÇÃO DE PÃES, sob 
a forma de entrega parcelada, Processo de Compra nº 1451044 
000239/2021, Processo SEI! 1450.01.0141834/2021-10. VIGÊNCIA: 
12 (doze) meses, a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais . vALOr: r$ 87 .480,00 . DOtAÇÃO 
OrÇAMENtárIA: nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .3 .3 .90 .30 .08 .0 .27
 .1, 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .3 .3 .90 .30 .08 .0 .10 .1 .SIGNAtárIOS:A
na Luísa Silva Falcão e Antônio Maria das Graças Barroso. Assinatura 
em: 19/01/2022. 
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 ExtrAtO DO tErMO DE COOPErAÇÃO
 TÉCNICA Nº 30/2021 DA SECRETARIA DE ESTADO 

DE JuStIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA 
 PArtES: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o 
Município de Cataguases . OBJEtO: O presentetermo de Cooperação 
técnicatem por objeto estabelecer parceria para disponibilização 
de profissionais doServiço Social para atuação em caráter eventual 
dentro da unidade Prisional . vIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar 
da data de sua publicação. DATA DA ASSINATURA: 18/01/2022. 
SIGNAtárIOS: rodrigo Machado de Andrade e Ana Carolina 
Almeida Damasceno .
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 ExtrAtO DE tErMO ADItIvO Nº 9270208 .01 .2021
 PARTES: EMG/SEJUSP E A EMPRESA UNIÃO SEGURADORA 
S .A . - vIDA E PrEvIDÊNCIA   .  ESPECIE: Primeiro termo Aditivo ao 
contrato de Prestação de Serviços de seguro contra acidentes pessoais, 
em benefício de até 30 (trinta) estagiários da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública – SEJuSP . OBJEtO: A PrOrrOGAÇÃO 
DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO contrato inicial nº 9270208/2022 
por 12 (doze) meses a contar de 01/02/2022.VALOR: O valor Global 
do contrato é de r$ 525,00 (Quinhentos e vinte e Cinco reais) . 
DOtAÇÃO OrÇAMENtárIA: Nº 1451 .06 .122 .705 .2500 .0001 .3
39039 .10 .0 .10 .1  . SIGNAtárIOS: Ana Luisa Silva Falcão e Milton 
Amengual Machado. Assinatura em: 18/01/2022.
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rEvOGAÇÃO
 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2019. 

Objeto: Fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais:Presídio de São João Del rei e 
Presídio de resende Costa, em lote único, assegurando uma alimentação 
balanceada e em condições higiênico-sanitárias adequadas . As refeições 
deverão ser destinadas a presos e servidores públicos a serviço nas 
Unidades,conforme especificações e detalhamentos consignados no 
Anexo I, parte integrante do presente Edital .rEvOGO o processo 
licitatório . Yan Megale Ferreira, superintendente de infraestrutura e 
Logística 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, 19 de janeiro de 2022 .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202201192331030139.


