
minas Gerais  diário do executivo quinta-feira, 17 de novembro de 2022 – 33 
CEMIG DIStrIBuIÇÃO S . A .

 GErÊNCIA DE COMPrAS DE MAtErIAIS E SErvIÇOS
AvISOS DE EDItAL

Pregão Eletrônico 530-G16996 . Objeto: Postes de Madeira - regional 
Sul .
Pregão Eletrônico 530-H16998 . Objeto: Operacionalização e 
fornecimento de Licenciamento Microsoft para o Projeto EvC .
Editais e demais informações: http://compras .cemig .com .br

 CONtrAtOS
Pregão Eletrônico 530-G16959 Nº CONtrAtOS 4630002828 e 
4630002829 . Contratada: top Eletric Ltda e real Energia Ltda . 
Objeto: Isolador Pino Polimérico 15kv . valor: r$1 .852 .500,00 
e r$1 .234 .687,43 . Prazo 24 meses a partir de 11/11/2022 . Ass .: 
09/11/2022 . Homolog .: 07/11/2022 .
Pregão Eletrônico 530-H16895 Contrato 4680006777 . Contratada 
Baumer S/A . Objeto: Fornecimento e instalação de Focos Cirúrgicos, 
com tecnologia LED, para iluminar todo o campo de concentração 
de cirurgia em unidades hospitalares no estado de MG, conforme 
Especificação Técnica Programa de Eficiência Energética - PEE. Valor 
r$7 .950 .000,00 . Prazo 16 meses . Homologação 16/11/2022 . Ass . 
16/11/2022 .
Pregão Eletrônico 530-H16948 . Contrato 4680006778 . Contratada rap 
10 telecomunicações Eireli . Objeto: Serviços de elaboração de Projetos 
Executivos, de Ocupação e de Compartilhamento de redes Ópticas 
Aéreas e Subterrâneas, conforme Especificação Técnica 02112-DTI/
tC-3664 rev .a . valor r$1 .559 .789,88 . Prazo 36 meses . Homologação 
16/11/2022 . Ass . 16/11/2022 .
Pregão Eletrônico 530-G16892 . 4630002830 . Contratada: ALPEr 
ENErGIA S .A . Objeto: Lâmpadas bulbo Led p/ atender o Projeto de 
Eficiência. Valor: R$ 1.353.600,00. Vigência do contrato de 12 meses 
partir de 11/11/2022 . Ass .: 11/11/2022 Homolog .: 08/11/2022 .
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CEMIG GErAÇÃO OEStE S .A
 GErÊNCIA DE COMPrAS DE MAtErIAIS E SErvIÇOS

AtAS DE rEGIStrO DE PrEÇO
5002001665/807 - Fundamento: 500-H15738 . - MAr E Ar SErvIÇOS 
SuBAQuAtICOS LtDA . Contrato decorrente da Ata de registro 
de Preço 4650000572/807 . Objeto: Serviços gerais para inspeções, 
manutenção e limpeza subaquática em até 50 metros de profundidade, 
em instalações de usinas Hidrelétricas . - valor: r$ 57 .179,50 . Ass .: 
12/09/2022 .
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comPANHiA DE SANEAmENto Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coPASA

COMPANHIA DE SANEAMENtO DE 
MINAS GErAIS - COPASA MG

AvISOS DE LICItAÇÃO
PrEGÃO ELEtrÔNICO PArA rEGIStrO E 

PrEÇOS CPLI Nº 05 .2022/3121 – PES
Objeto: Serviço de locação de conjuntos motobombas . Dia da Licitação: 
01 de dezembro de 2022 às 08:45 horas . Edital e demais informações 
disponíveis a partir do dia 18/11/22 no site: www .copasa .com .br (link: 
Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃO ELEtrÔNICO PArA rEGIStrO DE 
PrEÇOS CPLI Nº 05 .2022/3123 – PES

Objeto: Serviço de transporte de passageiros, com motorista, sob regime de 
fretamento eventual, com partidas de Belo Horizonte e cidades da região 
Metropolitana de Belo Horizonte para todo estado de Minas Gerais . Dia 
da Licitação: 01 de dezembro de 2022 às 09:15 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 18/11/22 no site: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

PrEGÃO ELEtrÔNICO PArA rEGIStrO DE 
PrEÇO CPLI Nº 05 .2022/3122 – PEM

Objeto: CONExÕES PEAD E CONExÕES EM POLIPrOPILENO . Dia 
da Licitação: 01 de dezembro de 2022 às 09:00 horas . Edital e demais 
informações disponíveis a partir do dia 18/11/22 no site: www .copasa .com .
br (link: Licitações e Contratos/Licitação) .

AvISOS DE ADIAMENtO DE LICItAÇÃO
LICItAÇÃO Nº CPLI .1120220213

Objeto: prestação de serviços especializados de engenharia para 
elaboração de projetos básicos de unidades de tratamento de resíduos - 
utrs, destinadas a diversos A sessão marcada para o dia: 02/12/2022 às 
14:30 horas fica adiada para 07/12/22 às 10:00 horas. Motivo: Adequação 
ao Calendário Copa do Mundo . Mais informações e o novo caderno de 
licitação podem ser obtidos, gratuitamente, através de download no 
endereço: www .copasa .com .br (link: licitações e contratos/licitações, 
pesquisar pelo número da licitação), desde o dia 08/11/2022 .

LICItAÇÃO Nº CPLI .1120220215
Objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de Crescimento vegetativo de água, Manutenção e Melhorias 
Operacionais de água, recomposição de Pavimentos, Melhorias e 
Manutenções de unidades Operacionais e Administrativas do SAA(Sistema 
de Abastecimento de água), na área de abrangência da Gerência regional 
Caratinga – GrCA da COPASA MG, e demais localidades que vierem 
a fazer parte da área de abrangência da Gerência regional Caratinga . A 
sessão marcada para o dia: 28/11/2022 às 14:30 horas fica adiada para 
29/11/22 às 14:30 horas . Motivo: Adequação ao Calendário Copa do 
Mundo . Mais informações e o caderno de licitação poderão ser obtidos, 
gratuitamente, através de download no endereço: www .copasa .com .br 
(link: licitações e contratos/licitações, pesquisar pelo número da licitação), 
desde de o dia 31/10/2022 .

JuLGAMENtO
LICItAÇÃO Nº CPLI .1120220174

Objeto: execução, com fornecimento total de materiais e equipamentos, 
das obras e serviços de Implantação do sistema de tratamento avançado por 
floculação da ETE Vieiras, em Montes Claros / MG. Não compareceram 
licitantes interessados em ofertar proposta . Processo encerrado . Data: 
16/11/2022 .

rESuLtADOS DE LICItAÇÃO
PrEGÃO ELEtrÔNICO CPLI Nº 05 .2022/0550- PEM

Objeto: tê tripartido Flangeado . Proposta vencedora: Starlux 
Equipamentos Industriais Ltda . para o Lote 01- Cota Principal, no valor de 
r$ 108 .007,33 e Maccafer Comércio e representação Ltda para o Lote 02- 
Cota reservada, no valor de r$ 7 .683,63, conforme consta dos autos .

PrEGÃO ELEtrÔNICO CPLI - Nº 05 .2022/0468 – PES
Objeto: Aquisição de hardwares, softwares, licenças e serviços destinados à 
expansão de infraestrutura da plataforma da solução ErP, sistema integrado 
de gestão empresarial (SAP S/4HANA) composta por: fornecimento de 
equipamentos de conectividade (switches), software de gerenciamento de 
rede SAN, serviços de instalação, configuração, estabelecimento funcional 
do ambiente, garantia de assistência técnica e suporte . Proposta vencedora: 
vS Data Comercial & Distribuição Ltda no valor total de r$ 585 .776,73 
para o Lote 01 e Intersoft Soluções em Informática Eireli no valor total de 
r$ 199 .488,50 para o Lote 02 .

PrEGÃO ELEtrÔNICO CPLI - Nº 05 .2022/0513 – PEM
Objeto: Filtro Pressurizado para remoção de Ferro e Manganês . 
Proposta vencedora: Controll Master Industrial Ltda . no valor total de r$ 
182 .000,00 .

PrEGÃO ELEtrÔNICO CPLI Nº 05 .2022/3113 - PEM
Objeto: Café Superior - Proposta vencedora (cota principal e cota 
reservada): Multicom Comércio de Alimentos no valor total de 
r$1 .501 .500,00 .

COMuNICADO DE HOMOLOGAÇÃO
LICItAÇÃO Nº CPLI .1120220179

Objeto: execução, com fornecimento de materiais, das obras e serviços de 
construção de salas para as equipes do processo comercial, suprimentos, 
logística e patrimônio sócio ambiental da Gerente unidade de Serviço de 
Apoio Administrativo Sul- uSAS e administrativo da Gerência regional 
de Pouso Alegre – GrPO, da COPASA MG . O presente Processo foi 
homologado em 11 .11 .22 . Data: 16/11/2022 .

A DIrEtOrIA

DISPENSA DE LICItAÇÃO
Fundamentação Legal: Artigo 29, Inciso vI da Lei Federal 13 .303/16 . 
Processo: 43 .643 . Objeto: Contratação, por dispensa de licitação, da 
execução de obras e serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento 
Sanitário da cidade de Joaíma/MG em razão do distrato do contrato nº 
22 .0481 . Prestador e valor: PrOSAN ENGENHArIA EIrELI - CNPJ 
37 .665 .104/0001-03 - r$ 505 .120,28 . Prazo de vigência: 6 meses . 
reconhecimento do Ato: Cláudio César Dotti – Superintendência 
de Empreendimentos . Márcia Fragoso Soares - Diretora de 
Desenvolvimento tecnológico, Meio Ambiente e Empreendimentos . 
Ratificação do Ato: Guilherme Augusto Duarte de Faria - Diretor-
Presidente da COPASA . Data: 10/11/22 .

INExIGIBILIDADE DE LICItAÇÃO
 Fundamentação Legal: Artigo 30, inciso CAPut da Lei Federal 
13 .303/16 . Processo: 43 .518 . Objeto: Autorizar o patrocínio incentivado 
para o projeto – Festival Artes vertentes, aprovado pela Lei de 
Incentivo à Cultura – PrONAC: 21 .0012 . Prestador e valor: Ars et vita 
Ltda . r$200 .000,00 . Prazo de vigência: 12 meses . reconhecimento do 
Ato: Ana Luiza Faria de Souza - Superintendência de Comunicação 
Institucional. Ratificação do Ato: Guilherme Augusto Duarte de Faria - 
Diretor-Presidente da COPASA .

EDItAL DE CItAÇÃO DE NOtIFICAÇÃO ExtrAJuDICIAL
A COMPANHIA DE SANEAMENtO DE MINAS GErAIS - 
COPASA, visando atender o disposto no Art . 10 A, do Decreto Lei 
3365/1941, NOtIFICA O Sr . JOÃO CrÉCIO FErNANDES, CPF 
Nº 378 .413 .747-47, com endereço residencial desconhecido, para se 
manifestar sobre o aceite ou recusa de proposta financeira no valor total 
de r$5 .278,00 (cinco mil, duzentos e setenta e oito reais), apresentada 
através desta publicação, referente à indenização de faixa de servidão 
com 91,00 m² (noventa e um metros quadrados) para a implantação de 
trecho do Interceptor de Esgoto Sanitário do bairro Jardim das rosas, 
em Ibirité/MG, no imóvel de sua propriedade, matrícula nº 47.460, fls. 
do livro 3-AQ; Av-4 da CrI de Betim/MG, lote nº 16 (dezesseis) do 
quarteirão 46 (quarenta e seis) . A referida área encontra-se abrangida 
pela Declaração de utilidade Pública nos termos do Decreto Estadual nº 
31, de 18 de janeiro de 2022, publicado no Jornal Minas Gerais, Diário 
do Executivo, Ano 130, nº 14, de 19 de janeiro de 2022, páginas 2 e 
3 https://www .jornalminasgerais .mg .gov .br/?dataJornal=2022-01-19 . 
Informamos que v . Sa . terá o prazo de 15 (quinze) dias para a devida 
manifestação, ao passo que, findo este prazo, o silêncio, conforme 
determinação legal, será interpretado como recusa da oferta . A 
manifestação poderá ser feita através de ofício protocolado em qualquer 
unidade da COPASA ou pelo e-mail usem.notificacaoresposta@copasa.
com .br . A cópia da planta e memorial descritivo da área de interesse da 
COPASA que atinge o bem imóvel citado e suas confrontações poderá 
ser solicitada a qualquer momento à COPASA através dos mesmos 
canais da manifestação .
COPASA – COMPANHIA DE SANEAMENtO DE MINAS GErAIS
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
DESENvoLvimENto SociAL

 ErrAtA DO ExtrAtO DO tErMO DE DOAÇÃO DE Nº 23/2022
 Processo SEI Eletrônico n .º 1480 .01 .0007050/2021-37,  da  SEDESE  
e o município de  ItANHANDu . Onde se lê: “rENILtON rIBEIrO 
COELHO”Leia-se: “PAuLO HENrIQuE PINtO MONtEIrO” .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
 ExtrAtO DO PrOtOCOLO DE INtENÇÕES 

SIMPLIFICADO Nº 366
 Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvimento 
Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa FEStPACK INDuStrIA 
E COMErCIO DE EMBALAGENS LtDA ., OBJEtO: viabilizar a 
manutenção, pela FEStPACK, de estabelecimento industrial localizado 
no município de Extrema, Minas Gerais, destinado à industrialização e 
comercialização das mercadorias relacionadas no protocolo de intenções . 
Assinatura: 16 .11 .2022 . Signatários: Gustavo de Oliveira Barbosa 
(SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga Santos 
(INDI),vagner de Jesus Pinto e Izilmara Macedo de Azevedo Pinto 
(FEStPACK) .
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SEF/ SrF I/ AF 2º NÍvEL/ GOvErNADOr vALADArES
ExtrAtO DO I tErMO ADItIvO AO CONtrAtO 9300480

PrOCESSO SEI Nº 1190 .01 .0016774/2021-23
Partes: EMG/SEF/AF 2º Nível/Governador valadares e Cemig 
Distribuição S/A . Objeto: Contrato de Compra de Energia regulada, 
de consumidor do Grupo A, para AF Nanuque; Prorrogação do prazo 
de vigência: de 18 .11 .2022 a 17 .11 .2023; valor estimado: r$ 7 .800,00, 
em 12 meses; Dotação orçamentária 1191 .04 .129 .113 .4282 .0001 .33903
9 .69, fontes 10 .1 e/ou 29 .1; destinado ao funcionamento da Sede da AF 
Nanuque . 

Paulo Carneiro Junior- Chefe AF/2º Nível/ Gov . valadares .

SEF/ SrF I/ AF 2º NÍvEL/ GOvErNADOr vALADArES
ExtrAtO DO I tErMO ADItIvO AO CONtrAtO 9300478

PrOCESSO SEI Nº 1190 .01 .0016774/2021-23
Partes: EMG/SEF/AF 2º Nível/Governador valadares e Cemig 
Distribuição S/A . Objeto: Contrato de uso do Sistema de Distribuição, 
de consumidor do Grupo A, para AF Nanuque; Prorrogação do prazo 
de vigência: de 18 .11 .2022 a 17 .11 .2023; valor estimado: r$ 6 .900,00, 
em 12 meses; Dotação orçamentária 1191 .04 .129 .113 .4282 .0001 .33903
9 .69, fontes 10 .1 e/ou 29 .1; destinado ao funcionamento da Sede da AF 
Nanuque . 

Paulo Carneiro Junior- Chefe AF/2º Nível/ Gov . valadares .

rEtIFICAÇÃO
rESuMO DO I tErMO ADItIvO AO 

CONtrAtO º 1900010980/2021
 * Retificação da publicação extraída do “MG” de 12/11/2022, referente 
ao resumo do I termo Aditivo Ao Contrato º 1900010980/2021 - (INF . 
4406 .00) - Processo de Compras nº 1191001 000104/2021 – Contrato Portal 
de Compras nº 009312408 (Processo SEI Nº 1190 .01 .0017208/2021-42), 
entre SEF/MG x COMPANHIA DE tECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO 
DO EStADO DE MINAS GErAIS - PrODEMGE . ONDE SE LÊ: “v 
- a alteração dos itens 4 .1 e 4 .2 e dos quadros de faixa de ajuste dos 
subitens 4 .4 .3 . “Suporte técnico em Sistemas de Informação” e 4 .4 .7 . 
“Suporte técnico em Business Intelligence” da Cláusula 4ª – “Do 
valor, Do Pagamento e Do reajuste”; v - a alteração dos itens 4 .1 e 4 .2 
e dos quadros de faixa de ajuste dos subitens 4 .4 .3 . “Suporte técnico 
em Sistemas de Informação” e 4 .4 .7 . “Suporte técnico em Business 
Intelligence” da Cláusula 4ª – “Do valor, Do Pagamento e Do reajuste”, 
LEIA-SE: “v - a alteração dos itens 4 .1 e 4 .2 e dos quadros de faixa de 
ajuste dos subitens 4 .4 .3 . “Suporte técnico em Sistemas de Informação” 
e 4 .4 .7 . “Suporte técnico em Business Intelligence” da Cláusula 4ª – “Do 
valor, Do Pagamento e Do reajuste”: r$ 26 .042 .157,44” . 

Maria da Conceição Barros de rezende Ladeira - 
Superintendente Central de Contadoria Geral – SCCG/SEF

CONSELHO DE CONtrIBuINtES
DO EStADO DE MINAS GErAIS

rESuMO DO I tErMO ADItIvO AO CONtrAtO SEF Nº 
9315185 – Contrato Cemig: 5019803641/2021 (CCEr) – Processo 
SEI 1190 .01 .0016795/2021-38 – Processo de Compras nº 1191322 . 
000009/2021 . Partes: EMG/SEF e CEMIG Distribuição SA . Objeto: 
Alteração da Cláusula 2ª – “vigência e da Publicação”: I – Prorrogação da 
vigência contratual com início em 18/11/2022 e término em 17/11/2023; 
Alteração da Cláusula 15 – valor do Contrato: valor estimado em 
r$ 51 .021,86 . Geraldo da Silva Datas - Presidente do Conselho de 
Contribuintes do Estado de Minas Gerais - 17/11/2022

CONSELHO DE CONtrIBuINtES
DO EStADO DE MINAS GErAIS

rESuMO DO I tErMO ADItIvO AO CONtrAtO SEF Nº 
9315208 – Contrato Cemig: 5019803641/2021 (CuSD) – Processo SEI 
1190 .01 .0016795/2021-38 – Processo de Compras Cemig nº 1191322 . 
000010/2021 . Partes: EMG/SEF e CEMIG Distribuição SA . Objeto: 
Alteração da Cláusula 2ª – “vigência e da Publicação”: I – Prorrogação da 
vigência contratual com início em 18/11/2022 e término em 17/11/2023 . 
Alteração da Cláusula 17: valor do Contrato: valor estimado em 
r$12 .511,21; 

Geraldo da Silva Datas - Presidente do Conselho de 
Contribuintes do Estado de Minas Gerais – 17/11/2022
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miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
ExtrAtO DE ADItIvO

 Extrato do 1º Aditivo ao Contrato nº . 1146/2021, celebrado entre MGI 
- Minas Gerais Participações S .A - CNPJ 19 .296 .342/0001-29 e Sodexo 
Pass Do Brasil Serviços e Comercio S .A . - CNPJ 69 .034 .668/0001-56 . 
OBJEtO: prorrogação do prazo de vigência pelo período de 12 meses . 
valor estimado: r$904 .004,64 . vigência: 12/01/2023 a 12/01/2024 .
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ExtrAtO DE ADItIvO AO CONtrAtO
 Extrato do 2º termo Aditivo ao Contrato nº . 1092/2020, celebrado entre 
MGI - Minas Gerais Participações S .A - CNPJ 19 .296 .342/0001-29 e 
Assertiva tecnologia da Informação Ltda - CNPJ 15 .724 .796/0001-00 . 
OBJEtO: prorrogar a vigência do Contrato originário por 12 (doze) 
meses, a partir de 12/11/2022 e reajustar o valor contratual conforme 
item 8 do contrato . valor anual estimado: r$2 .117,76 . vigência 
12/11/2022 a 12/11/2023 .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

DECISÃO - PrOCESSO ADMINIStrAtIvO
 PuNItIvO SEINFrA, POrtArIA Nº 002/2022 

Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 8 .666/1993, Lei Estadual 
nº 14 .184/2002, Lei Estadual nº 13 .994/2001 e Decreto Estadual nº 
45 .902/2012 e diante do exposto, na condição de Gestor do contrato, 
DECIDO,  em acordo com a Nota técnica nº 64/SEINFrA/CECP/
NGG/2022 (SEI 54905629) , APLICAr as sanções previstas contratual 
e legalmente em face da empresa POrtAL NOrtE SEGurANÇA 
PAtrIMONIAL EIrELI – EPP, diante do cometimento de infrações 
por parte desta, não tendo sido acolhidos razões apresentadas na defesa 
(SEI 54523542) 
Deve-se incidir e aplicar-se as seguintes sanções, em desfavor da 
PrOCESSADA: 
01 . multa disposta na Cláusula Décima Primeira em estrita observância 
dos parâmetros ali definidos, a qual deverá coincidir com o valor de 
r$5 .300,00 (cinco mil e trezentos reais) . 
Destaca-se que as sanções aqui aplicadas não eximem a PrOCESSADA 
de realizar as obrigações de fazer ou pagar que originaram as infrações, 
podendo a PrOCESSADA ser novamente sancionada em caso de 
manutenção do descumprimento .
Intima-se a PrOCESSADA,  nos termos do Decreto Estadual 
45 .902/2012 e ressaltando-se que a falta de pagamento no prazo 
estipulado importará na incidência automática à multa de mora, na 
forma prevista no contrato, a contar da data do respectivo vencimento 
até a data do efetivo pagamento .

A fim de garantir o amplo direito à defesa e ao contraditório, com 
base no §1º, art . 41, do Decreto nº 45 .902/2012, empresa Portal 
Norte Segurança Patrimonial Eireli – EPP, será informada por Ofício, 
acompanhado de cópia da decisão da abertura do prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, desse recebimento, para que ela apresente recurso ou pedido 
de reconsideração, nos termos do art . 109 da Lei Federal nº 8 .666, de 
1993 . 
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AvISO DE PuBLICAÇÃO DE LICItAÇÃO CONCOrrÊNCIA 
PÚBLICA INtErNACIONAL Nº 03/2022

tipo: combinação do critério de menor valor de tarifa de Pedágio, 
com o de maior valor de Outorga, nos termos do art . 15, inciso III, 
da Lei nº 8 .987, de 13 de fevereiro de 1995, com redação dada pela 
Lei nº 9 .648, de 27 de maio de 1998 . Objeto: seleção e contratação 
de concessão da prestação dos serviços públicos de exploração da 
infraestrutura, operação, manutenção, monitoração, conservação, 
ampliação da capacidade e manutenção do Nível de Serviço do Lote 
varginha – Furnas, composto pelos trechos descritos no Programa de 
Exploração da rodovia – PEr . O Programa de Concessões rodoviárias 
do Governo de Minas Gerais, estruturado em 07 (sete) lotes, prevê a 
modelagem de aproximadamente 3 .000 km de malha rodoviária, que 
viabilizará investimentos privados na malha viária estadual, com 
impacto positivo na qualidade das vias, trafegabilidade e segurança dos 
usuários, com potencial de atrair investimentos privados na ordem de r$ 
11 bilhões para a ampliação de capacidade e recuperação das rodovias, 
beneficiando diretamente mais de 5 milhões de pessoas. O contrato do 
Lote 3: varginha – Furnas, cuja estruturação é realizada pelo Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), possui 
valor estimado de r$ r$ 2 .678 .989 .112,05 (dois bilhões, seiscentos e 
setenta e oito milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e doze 
reais e cinco centavos) e prazo de concessão de 30 anos . Serão aplicadas 
à licitação as regras estabelecidas na Lei Federal nº 8 .666, de 21 de 
junho de 1993, na forma prevista nos arts . 191 e 193, II, da Lei Federal 
14 .133, de 1º de abril de 2021 . Os documentos da licitação (edital, 
contrato e anexos) e o cronograma do certame estarão disponíveis para 
consulta no site da SEINFrA (http://www . infraestrutura .mg .gov .br/), 
a partir de 12/11/2022 . Os interessados poderão apresentar pedidos 
de esclarecimentos até às 17h30min do dia 20 de janeiro de 2023 . 
Conforme regramento do edital, os pedidos deverão ser encaminhados 
para o e-mail lotesrodoviarios@infraestrutura.mg.gov.br. A sessão 
pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 03 de março de 
2023, das 09:00 horas às 12:00 horas, na sede da B3 (rua xv de 
Novembro, 275, Centro), em São Paulo . Data da Sessão Pública: 08 de 
março de 2023, às 14h00, na sede da B3 .

 Fernando S . Marcato
 Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

8 cm -16 1713594 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES E EStrADAS DE roDAGEm DE miNAS GErAiS - DEr
 rEGIStrO DE PrEÇOS/PLANEJAMENtO: 295/2022

HOMOLOGAÇÃO DA AtA DE rEGIStrO DE PrEÇOS
O Diretor Geral do DEr/MG, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art . 10 .º, inciso vI do Decreto nº 45 .785, de 29 de novembro de 
2011, baseando nas informações constantes do registro de Preços/Planejamento 295/2022 e considerando que foram observados todos os requisitos 
legais, Decreto Estadual nº 46 .311 de 16 de setembro de 2013, que regulamentou o Sistema de registro de Preços, pela Lei Federal n .º 10 .520, 
de 17/07/2002, Lei Estadual n .º 14 .167, de 10/01/2002, do Decreto n .º 44 .786, de 18/04/2008, e subsidiariamente pela Lei Federal n .º 8 .666/93, e 
suas alterações, HOMOLOGA a AtA DE rEGIStrO DE PrEÇOS n .º 295/2022, cujo objeto é o registro de Preços para aquisição de Material 
Betuminoso, sob demanda, futura e eventual, conforme descrição, características, prazos e demais obrigações, conforme abaixo:

Lote un . Qtde . Descrição:
Preço unit . 
com ICMS 

(r$)

Preço unit . 
sem ICMS 

(r$)

01 ton . 9 .100
EMuLSÃO ASFáLtICA DE PEtrÓLEO, ruPturA CONtrOLADA - rC1C-E 
COM CArACtErÍStICAS LIStADAS NO ANExO A, tABELA 1, DA NOrMA 
DNIT-128/2010-EM - Emulsões Asfálticas Catiônicas modificadas por polímeros 
elastoméricos .

4 .317,98 4 .171,96

1º - Centro Oeste Asfaltos S/A (Betunel), CNPJ o nº 01 .593 .821/0010-32

OBS:A presente Ata em sua forma integral encontra-se no Processo SEI 2300 .01 .0157924/2022-08
8 cm -16 1713829 - 1

JuLGAMENtO DE PrOPOStA DE PrEÇOS E CONvOCAÇÃO
Edital nº: 110/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0170375/2022-33 . O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
- DEr/MG, torna público o julgamento das Propostas de Preços 
apresentadas à Licitação objeto do Edital em epígrafe, com a seguinte 
classificação definitiva: 1º lugar: Consórcio GUIMARÃES HRSL 
(composto pelas sociedades empresariais Construtora GuIA Ltda . e rG 
Empreendimentos e Engenharia EIrELI); 2º lugar: EF Construtora Ltda . 
e 3º lugar: POrtO BELO Engenharia e Comércio Ltda . Diante disso, 
o Presidente da Comissão torna público que a licitante classificada em 
1º lugar, deverá protocolar o envelope nº 2 - documentos de habilitação 
- no serviço de protocolo e arquivo do DEr/MG, até às 17:00h 
(dezessete horas) do dia 18/11/2022 e a sessão de abertura do referido 
envelope será realizada no dia 21/11/2022 às 15:30h (quinze horas e 
trinta minutos), à Av . dos Andradas, 1 .120, 10º andar - sala de reuniões, 
nesta capital, convocando, assim, todos os interessados em participar 
da referida reunião. A partir desta publicação fica aberto prazo de 02 
(dois dias) úteis para manifestação da intenção de recorrer, nesta fase 
de julgamento de propostas, sob pena de preclusão, nos termos do item 
11 .2 do edital em referência .

CONvOCAÇÃO ABErturA NOvA PrOPOStA DE PrEÇO
Edital nº: 088/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0267645/2021-21 . O 
presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, convoca os licitantes participantes do Edital em epígrafe para 
reunião a realizar- se no dia 18/11/2022 às 10:30h (dez horas e trinta 
minutos), no 10º andar da sede do DEr/MG, sala de reuniões, para 
abertura da nova proposta de preços apresentada pela empresa ECr 
Empresa de Contrução e Conservação Ltda ., tendo em vista o empate 
ocorrido nos termos do item 9 .9 e subitens 9 .9 .1 e 9 .9 .2 do edital em 
epígrafe .

CONvOCAÇÃO
Edital nº: 116/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0179439/2022-36 . O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, torna público o julgamento das Propostas de Preços apresentadas 
à Licitação objeto do Edital em epígrafe, com a seguinte classificação 
definitiva: 1º lugar: EF Construtora Ltda.; 2º lugar:  Consórcio 
GuIMArÃES HrDv (composto pelas sociedades empresariais 
Construtora GuIA Ltda . e rG Empreendimentos e Engenharia EIrELI 
e 3° lugar:  POrtO BELO Engenharia e Comércio Ltda . Diante disso, 
o Presidente da Comissão torna público que a licitante classificada 
em 1º lugar, deverá protocolar o envelope nº 2 - documentos de 
habilitação - no serviço de protocolo e arquivo do DEr/MG, até às 
17:00h (dezessete horas) do dia 18/11/2022 e a sessão de abertura do 
referido envelope será realizada no dia 21/11/2022 às 14:00h (quatorze 
horas), à Av . dos Andradas, 1 .120, 10º andar - sala de reuniões, nesta 
capital, convocando, assim, todos os interessados em participar da 
referida reunião. A partir desta publicação fica aberto prazo de 02 (dois 
dias) úteis para manifestação da intenção de recorrer, nesta fase de 
julgamento de propostas, sob pena de preclusão, nos termos do item 
11 .2 do edital em referência .

ABErturA DE vIStA
Edital nº: 090/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0135724/2022-45 . 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 fica aberta vista no Núcleo de Licitações do 
DEr/MG, ao recurso interposto por Construtora SAGENDrA Ltda ., na 
fase de proposta de preços, pelo prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, às 
empresas participantes da licitação objeto do Edital em epígrafe .

ABErturA DE vIStA
Edital nº: 093/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0142761/2022-69 . 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 fica aberta vista no Núcleo de Licitações 
do DEr/MG, ao recurso interposto por CONtÉCNICA Consultoria e 
Planejamento Ltda ., na fase de proposta técnica, pelo prazo legal de 
05 (cinco) dias úteis, às empresas participantes da licitação objeto do 
Edital em epígrafe .

ABErturA DE vIStA
Edital nº: 095/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0142679/2022-52 . 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 fica aberta vista no Núcleo de Licitações do 
DEr/MG, aos recursos interpostos por CONtÉCNICA Consultoria e 
Planejamento Ltda . e StrAtA Engenharia Ltda ., na fase de proposta 
técnica, pelo prazo legal de 05 (cinco) dias úteis, às empresas 
participantes da licitação objeto do Edital em epígrafe .

ExtrAtO DE CONvÊNIO
terceiro termo Aditivo ao Convênio DEr-30 .026/20, celebrado entre 
o DEr-MG e a Bioenergética vale do Paracatu S/A - BEvAP . Objeto: 
alteração de valor, de responsabilidade da convenente . Assinatura: 
16/11/2022 . Processo SEI 1300 .01 .0006783/2020-23 .

ExtrAtO DE CONtrAtO 
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: Construtora Gomes Pimentel 
Ltda . Obra: reforma da rede de Drenagem, Estabilização do talude, 
recuperação da Quadra Poliesportiva Coberta e Execução de Serviços 
Correlatos na Escola Estadual do Bairro Jardim Ipê, no Município 
de Governador valadares . Instrumento: termo Aditivo DE-002 ao 
Contrato DE-032/2021 . Objeto: O valor estabelecido no Contrato 
nº DE-032/2021 em R$ 182.758,67 fica acrescido em R$ 44.585,56 
passando a totalizar r$ 227 .344,23, com preços iniciais de abril/2021 . 
Processo SEI 2300 .01 .0164128/2021-22 .

JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE COrSINO
Súmula da 1031 Sessão Ordinária realizada em 04/11/2022
rECurSOS INDEFErIDOS
Placa Proces* recorrente
NLt5679 9126429 Marcos vieira De Moura
HAZ8913 9768169 renato Pereira Dos Santos
QuI0711 9670012 Marcos Bastos teixeira
GOx2616 8796834 voninho Goncalves Da Silva
KZK4342 9641317 Fernando rabello valle rego
FHt4347 9680249 Jose Fabio Da Silva Izidoro
GxP3477 8937140 Edezio Da Paz Lopes
DIx5172 9163171 rafael Antonio Da Silva
QQY6230 10462463 Altair Gomes Da Silva
HLG4316 8809778 Mateus Augusto ribeiro
PvJ0082 9679168 Luiz Carlos Diniz
QuB8383 9742529 Laercio Garcia Nogueira Filho
PYJ2172 9095146 Elmario L B C-corretagem S vida
HIv2505 9752913 Fabiano Moreira Da Silva
PWB6455 9797570 tatiane De Maio Brito
NYB6345 9748388 Patricia virginia rodrigues Pereira
DvO2947 9685740 Paulo Cesar Queiroz
HMI2046 9604043 Mario Edmar Cordeiro Gomes
QQY6230 10462449 Altair Gomes Da Silva
GWF9551 8840635 Joao Lopes De Oliveira
JGA7371 9121114 Isabella Caren Correia De Oliveira
OPx6020 10560211 Antonio ronaldo Da Fonseca
QWv1531 9680633 Leandro Pereira Machado
PYK2514 9640323 Patricia Marques De Oliveira
AvC3730 9528561 Henrique Natal Da Silveira
ENF5985 9800670 Cleriston De Almeida ribeiro
HJH2729 9662027 Silvio Aparecido De Souza
HED6323 9714728 Juciano Goncalves rodrigues
PvP5446 9134023 turi transporte urbano rodoviario E 
Inte
DvO2947 9687149 Paulo Cesar Queiroz
OBS: * Proces . leia-se Processamento
Das decisões da JArI, cabe recurso ao CEtrAN-MG, consoante o 
disposto no artigo 288 da Lei Federal nº 9 .503 de 23/09/2007 .

Márcio Martins dos Santos - Coordenador Geral .

 
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 3202211162346020133.

milam
Realce


