
 40 – sábado, 23 de outubro de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
SECrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA

AviSo DE rEtiFiCAÇÃo PrEGÃo 
ELETRÔNICO N.º 1191001- 56/2021

Em decorrência de modificação ocorrida no edital com a alteração das 
especificações técnicas dos itens 8.11, 9.5 e 11.2 do Item 1.1.1 (Solução 
de segurança com funcionalidades de Anti DDoS) do Anexo i -termo 
de Referência, a Superintendência de Planejamento, Gestão e Finan-
ças informa a alteração da data de abertura do Pregão eletrônico nº. 
1191001-56/2021 para o dia 09/11/2021, às 9h30min., com a reabertura 
do prazo para envio das propostas, conforme disposto no artigo 22 do 
Decreto Estadual nº 48.012/2020 c/c subitem 3.7 do ato convocatório. 
O edital retificado está disponível no site www.compras.mg.gov.br. 

Belo Horizonte, 22/10/2021
Blenda rosa Pereira Couto - Superintendente 

de Planejamento, Gestão e Finanças .

SECrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
AF/2ºNÍVEL/CONTAGEM/SRF-II

rESuMo Do iii tErMo ADitivo Ao CoNtrAto Nº 9197152
Partes: EMG/SEF/AF/2ºNível/Contagem e Elevadores Milênio LTDA 
EPP . objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva mensal e 
corretiva em 1 elevador instalado na DF2/Contagem. Prazo: 24/10/2021 
a 23/10/2022. Valor: R$ 18.285,00 Dotação Orçamentária: 1191.04.12
9 .015 .4022 .0001 .339039 .21 fontes 10 .1 e 29 .1 

rodolfo Marque Caldeira - Chefe da Administração 
Fazendária / 2º Nível / Contagem. Contagem, 20/10/2021.

SECrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1191001 01/2021

 A Secretaria de Estado de Fazenda/MG torna público que realizará a 
Chamada Pública Nº 01/2021, para aquisição de 3.900 (três mil e nove-
centos) pacotes de 500 g de café torrado e moído em atendimento à 
Política Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – 
PAAFamiliar . A proposta de venda deverá ser encaminhada em formato 
PDF até o dia 17 de novembro de 2021, às 17:00 (dezessete horas), para 
o email: spgfdaclicitacao@fazenda.mg.gov.br (forma eletrônica devido 
a pandemia CoviD 19), juntamente com a documentação de habili-
tação . A sessão de Chamada Pública terá início no dia 18 de novem-
bro de 2021, às 10 horas, de forma virtual por meio do link: https://
teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODlmZDM5MD
EtOTg3MC00MTAzLThhODYtNDQzNzRiNjM1OWVk%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224c86fd71-d016-4231-a160-5
7311d68b951%22%2c%22oid%22%3a%225752a8c5-95fa-40b9-9-
cef-cac46d206bc7%22%7d.Cópia do Edital poderá ser obtida no site 
www .compras .mg .gov .br. Maiores informações poderão ser obti-
das por meio do e-mail: spgfdaclicitacao@fazenda.mg.gov.br. O Edi-
tal está disponível nos sites www .compras .mg .gov .br e www .fazenda .
mg .gov .br . 

B .Hte: 22 .10 .2021 . 
Blenda rosa Pereira Couto- Superintendente 

de Planejamento, Gestão e Finanças .
14 cm -22 1547593 - 1

JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

 ExtrAto -1º tErMo ADitivo
 CONTRATO SIAD N° 9263004/2020
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020

 PROCESSO SEI Nº 2250.01.0000416/2020-75
 I-Partes: Jucemg e Consórcio Minas Iluminada.; II-Objeto: A finalidade 
do presente termo aditivo é a prorrogação da vigência e reajuste dos 
preços unitários das horas técnicas, conforme solicitações contidas no 
Projeto Básico (documento SEi n° 34601878); iii-Da Fundamentação: 
o presente instrumento está amparado na Cláusula terceira, subcláu-
sula 3.1 e na Cláusula Sétima, Subcláusula 7.2 ambas do CONTRATO 
ORIGINAL e com fulcro na Lei 8.666/1993, especificamente, no Art. 
57, inciso ii e no Art . 65, § 8º; iv-Da Prorrogação: Fica prorrogado o 
prazo de vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 
24/10/2021; IV- Do Reajuste e dos Valores do Contrato: a) O valor total 
de reajuste é de R$ 309.064,32 (trezentos e nove mil, sessenta e quatro 
reais e trinta e dois centavos), conforme aplicação do iPCA acumulado 
no período de 12 (doze) meses detalhado na Memória de Cálculo SEI 
nº 34582589; b) o valor mensal estimado reajustado da prorrogação 
do CONTRATO ORIGINAL passa a ser de R$ 338.395,15 (trezentos e 
trinta e oito mil trezentos e noventa e cinco reais e quinze centavos); c) 

O valor total estimado reajustado da prorrogação de vigência do CON-
TRATO ORIGINAL passa a ser de R$ 4.060.741,76 (quatro milhões, 
sessenta mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos); 
v-Dotação: 2251 .23 .125 .020 .4030 .0001 .4 .4 .90 .40-06 .0 .60 .1; 2251 .23
.125.020.4030.0001.3.3.90.40-02.0.60.1; VI- Das Disposições Finais: 
Permanecem vigentes e inalteradas as cláusulas e condições do con-
trato original, não modificadas pelo presente termo aditivo, que terá seu 
extrato publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, para 
surtir seus efeitos legais. Firmado em 22/10/2021 por Bruno Selmi Dei 
Falci, pela Jucemg, e por Marcos Antônio Alvim e Anderson de Souza 
Merli, ambos pelo Consórcio Minas Iluminada.

7 cm -22 1547805 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

 ExtrAto DE ALtErAÇÃo DE CoNvÊNio
 Extrato de Alteração do convênio nº 1301001051/2017. Partes: SEIN-
FrA e o Município de Japonvar . objeto: Extrato de alteração de exe-
cução de dotação orçamentária e financeira obrigatória. Indicação de 
emenda extra para pagamento da 2ª parcela do convênio com aposti-
lamento da dotação orçamentária do exercício de 2017 no valor cor-
respondente a R$60.000,00, conforme plano de trabalho. Nova dota-
ção: 1301 15 451 071 4154 0001 444042 01 1 fonte 10 .8 . Assinatura: 
22/10/2021.

2 cm -22 1547796 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
 rAtiFiCAÇÃo DE DiSPENSA DE LiCitAÇÃo

À vista dos expedientes 36549740 (Justificativa), 36277744 (Nota Téc-
nica), 34726876 (Proposta) e da Nota Jurídica acostada ao processo 
acima referido, reconheço a ocorrência da condição prevista no art. 24, 
xiii, da Lei Federal n .º 8 .666, de 21 de junho de 1993 e, em consequ-
ência, no uso da atribuição que me confere o artigo 26 da mesma lei, 
ambos alterados pelo artigo 1º da Lei Federal n .º 8 .883, de 08 de junho 
de 1994, rAtiFiCo o ato de contratação direta com a Fundação Getu-
lio Vargas por intermédio do seu Instituto Brasileiro de Economia – 
iBrE, diante da qual se constata a DiSPENSA DE LiCitAÇÃo, pelo 
valor global de R$ 5.475.216,30 (cinco milhões, quatrocentos e setenta 
e cinco mil, duzentos e dezesseis reais e trinta centavos) .

AviSo DE HoMoLoGAÇÃo
Edital nº: 082/2021. Processo nº: 2300.01.0141445/2021-05. O Dire-
tor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e ado-
tando a conclusão do relatório da Comissão Permanente de Licitação 
- CPL, HoMoLoGA a CoNCorrÊNCiA para recuperação funcio-
nal do pavimento na rodovia MGC-497, no trecho Entr° BR-365/452 
(uberlândia) - Entr° Br-153 (Prata), com 77,60 km de extensão . A exe-
cução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição 
da 11° URG do DER/MG — UBERLÂNDIA, adjudicando o objeto 
licitado à sociedade empresarial PAviDEZ Engenharia Ltda ., CNPJ: 
01.744.153/0001-06, com o preço global de R$16.099.106,69 (Dezes-
seis milhões, noventa e nove mil, cento e seis reais e sessenta e nove 
centavos), referente a abril de 2021, declarando-a vencedora da lici-
tação, ato contínuo, submete a conclusão de seus trabalhos à homo-
logação do Diretor Geral do DER/MG. A partir da publicação desta 
homologação, a empresa vencedora fica convocada a apresentar garan-
tia contratual de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, no prazo de 
até 03 (três) dias úteis.

AviSo DE HoMoLoGAÇÃo
Edital nº: 088/2021. Processo nº: 2300.01.0161644/2021-63. O Dire-
tor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e 
adotando a conclusão do relatório da Comissão Permanente de Lici-
tação - CPL, HoMoLoGA a CoNCorrÊNCiA para Complemen-
tação da execução das condicionantes dos licenciamentos ambientais, 
trecho Entr° BR/040 (Barreira do Triunfo) - Entr° MG/353 (Goianá), 
com 15,20 km de extensão, obra inserida no Programa de Governo “ 

infraestrutura rodoviária” e incluída no PPAG ., adjudicando o objeto 
licitado à sociedade empresarial CoNSErvASoLo Engenharia de 
Projetos e Consultoria Técnica Ltda., CNPJ: 21.728.225/0001-39, com 
o preço global de R$ 10.835.209,91 (dez milhões, oitocentos e trinta e 
cinco mil, duzentos e nove reais e noventa e um centavos), referente a 
abril de 2021, declarando-a vencedora da licitação . A partir da publica-
ção desta homologação, a empresa vencedora fica convocada a apresen-
tar garantia contratual de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis

AviSo DE HoMoLoGAÇÃo
Edital nº: 089/2021. Processo nº: 2300.01.0161170/2021-57. O Dire-
tor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e ado-
tando a conclusão do relatório da Comissão Permanente de Licitação - 
CPL, HoMoLoGA a CoNCorrÊNCiA para recuperação funcional 
do pavimento do trecho Entrº MGT-342 B (p/Cel. Murta) - Virgem da 
Lapa, na rodovia MGC-367, com 31,20 km de extensão, bem como a 
construção de alas de galeria em Gabião e Colchão Reno nos quilôme-
tros 320 e 325 . A execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito 
de circunscrição da 22ª URG do DER/MG - Araçuaí, adjudicando o 
objeto licitado ao Consórcio TERRAYAMA — TAMASA (composto 
pelas sociedades Construtora TERRAYAMA Ltda. e TAMASA Enge-
nharia S/A), com o preço global de R$5.794.495,50 (Cinco milhões, 
setecentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e noventa e cinco reais 
e cinquenta centavos), referente a abril de 2021, declarando-o vence-
dor da licitação. A partir da publicação desta homologação, o consórcio 
vencedor fica convocado a apresentar garantia contratual de 5% (cinco) 
por cento do valor do contrato, no prazo de até 03 (três) dias úteis

 ExtrAtoS DE CoNtrAtoS
 Contratante: O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: Conservasolo Engenharia de Pro-
jetos e Consultoria Técnica Ltda. Instrumento: Contrato DM-027/2021. 
Fundamento: Edital nº 057/2021. Objeto: Construção de alas de Galeria 
em gabião e instalação de “Colchão reno” na rodovia MGC-262, no 
km 302, no trecho Sabará - Entr. p/ Bairro Nações Unidas. A execução 
dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 01ª 
URG do DER/MG – Belo Horizonte. Valor: R$ 603.046,21 (seiscen-
tos e três mil, quarenta e seis reais e vinte e um centavos), referente 
a Janeiro de 2021 . Dotação orçamentária nº 2301 26 782 081 2039 
0001 449051 0 - Fontes: (51 .1), (54 .2), (60 .2) e (83 .2) . Processo nº 
2300.01.0095219/2021-08.
 Contratante: O Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais . Contratada: Minas Empreendimen-
tos de Engenharia Ltda. Instrumento: Contrato DC-015/2021. Fun-
damento: Edital nº 074/2021. Objeto: Construção da Ponte sobre o 
Ribeirão Cachorro na Rodovia LMG/698, no trecho Canabrava - Entr° 
MG/181, na dimensão (56,00 x 10,00) m. Valor: R$ 2.502.526,00 (dois 
milhões, quinhentos e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais), refe-
rente a abril de 2021 . Dotação orçamentária nº 2301 26 782 081 4227 
0001 4 .4 .90 .51 .0 – Fontes: (25 .1), (54 .2), (60 .2) e (95 .1) . Processo nº 
2300.01.0131767/2021-90.
 Contratante: O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: EtHoS Engenharia de infraes-
trutura S/A. Instrumento: Contrato DM-025/2021. Fundamento: Edital 
nº 080/2021. Objeto: Recuperação Funcional do Pavimento na Rodovia 
MG-190, trecho Final do Perímetro urbano de Abadia dos Dourados - 
Entrº Br-365 (uberlândia), com extensão de 58,30 km . A execução dos 
serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 18ª urG 
do DER/MG – MONTE CARMELO. Valor: R$ 17.708.410,53 (dezes-
sete milhões, setecentos e oito mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta 
e três centavos), referente a abril de 2021. Dotação Orçamentária nº 
2301 26 782 081 2039 0001 449051 0 - Fontes: (32 .1), (51 .1), (54 .2), 
(60.2) e (83.2). Processo nº 2300.01.0141041/2021-49.
 CONTRATANTE: Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem de Estado de Minas Gerais – DER/MG. Contratada: ALTA ENGE-
NHAriA DE iNFrAEStruturA LtDA . instrumento: ordem de 
Início dos Serviços em 22/10/2021 dos serviços referentes ao Con-
trato PRC-24.004/2019. Objeto: Apoio Técnico à Diretoria de Projetos 
à regularização expropriatória da faixa de domínio em diversas rodo-
vias sob jurisdição/circunscrição do DEER/MG. Processo: 203.502-
2301/2018

torNA SEM EFEito A MAtÉriA rEFErENtE 
AO CONTRATO PRC-24.028/2018, PUBLICADA NA 

PÁGINA 75 DA EDIÇÃO DO DIA 30/09/2021.
Pela presente APOSTILA-003/2021, lavrada com fundamento no Art. 
65,§ 8º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, fica incluída no item 5.2 
da Cláusula V do contrato PRC-24.038/2013 com a empresa: ENGE-
MAStEr Engenharia e Projetos Ltda, a Dotação orçamentária 2301 
26 782 081 4227 0001 44 90 51 0, Fonte de recurso 33 .1 do orçamento 

Geral do DER/MG para o corrente exercício financeiro, de acordo com 
o expediente 36888329 do Processo 2300.01.0000462/2021-72. Nos 
exercícios subseqüentes, durante a vigência do Contrato, as despe-
sas correrão por conta dos créditos correspondentes. O presente ins-
trumento, lavrado nesta data, vai assinado pelo Diretor de Projetos de 
Engenharia Rodoviária e pelo Diretor Geral do DER/MG e passa a 
fazer parte integrante do Contrato a que se refere para todos os efei-
tos e direito .

 CoMuNiCADo DE EDitAL DE NotiFiCAÇÃo DE 
AUTUAÇÃO E PENALIDADE DE MULTA – 113200 - DER/MG.

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DER/MG, na qualidade de Autori-
dade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trân-
sito Brasileiro, Resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito 
– CONTRAN e na Deliberação nº 126/19, do Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN/MG, notifica-os das respectivas infrações come-
tidas em rodovias sob circunscrição do DER/MG, concedendo-lhes, o 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta publicação, para inter-
porem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – For-
mulário de Identificação de Condutor Infrator (para as Notificações de 
Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JARI/
DER-MG, para as Notificações de Penalidade. O Edital das Notifica-
ções de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www.der.
mg .gov .br . Editais números: 113200202110222 .

AviSoS DA SECrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E MoBiLiDADE

A Superintendência de Transporte Intermunicipal e Metropolitano leva 
ao conhecimento público que qualquer interessado poderá apresentar 
impugnação, por escrito e fundamentada, 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 SEINFRA/STIM-DGTI Nº 0053/2021.
 Processo: L3828/HOR/604 - 1300.01.0005709/2021-15 Nº Comunica-
ção: 3828 - PARA DE MINAS/ITAUNA Interessado: TRANSPORTE 
COLETIVO JUATUBA LTDA. Assunto: Retifica-se, por incorreção no 
texto do aviso nº 0052/2021, publicado no Jornal Minas Gerais de 14 de 
outubro de 2021, pág.25. Onde se lê “Implantar os horários de 05h30, 
07h50, 10h00, 12h10, 14h20 e 18h30 de segunda a sexta .”, Leia-se: 
“implantar os horários de 05h50, 07h50, 10h00, 12h10, 14h20 e 18h30 
de segunda a sexta .” .

AVISO SEINFRA/STIM-DGTI Nº 0054/2021.
 Processo: L1069/HOR/602 - 1300.01.0005912/2021-63 Nº Comu-
nicação: 1069 - BELo HoriZoNtE - Porto FirME interessado: 
EMPrESA uNiDA MANSur & FiLHoS LtDA Assunto: Linha 1069 
- BELo HoriZoNtE - Porto FirME- Partida de Belo Horizonte: 
Cancelar o Horário de 16h45 de domingo a sexta . implantar o horário 
de 17h00 de domingo a sexta . Partida de Porto Firme: Cancelar o horá-
rio de 09h00 diário e 16h30 de domingo a sexta . implantar o horário de 
08h00 de segunda a sexta, 09h30 aos domingos e 16h20 de domingo a 
sexta .  AtP 10691 - BELo HoriZoNtE - PrES .BErNArDES - Par-
tida de Presidente Bernardes: Cancelar o horário de 05h50 segunda e 
feriado . implantar o horário de 08h00 sábado . AtP 10693 - PirANGA 
- PrES . BErNArDES - Partida de Piranga: Cancelar os horários de 
08h45 domingo, 17h15 de segunda a quinta e 20h15 sexta-feira . Par-
tida de Presidente Bernardes: Cancelar o horário de 08h10 de segunda 
a sábado e 09h15 domingo . implantar o horário de 08h00 de segunda a 
sexta. Alterar a frequência do horário de 05h50 de terça a sábado para 
segunda a sábado . AtP 10694 - PirANGA - Porto FirME -Partida 
de Porto Firme: Cancelar o horário de 05h50. Observações para os ser-
viços da linha 1069 e AtP´s 1069-1, 1069-3 e 1069-4: As viagens serão 
realizadas para os dias da semana programados, independente da inci-
dência de feriados

AVISO SEINFRA/STIM-DGTI Nº 0055/2021.
 Processo: L3796/ART/600 - 1300.01.0005483/2021-06 Nº Comu-
nicação: 3796 - PEQuEri - JuiZ ForAAPArECiDA, viA MAtA 
Do SiNo interessado: viACAo BASSAMAr LtDA . Assunto: Linha 
3796 - PEQuEri - Partida de Pequeri: Cancelar o horário de 18h00 
domingo e feriado . implantar o horário de 06h20 de segunda a sábado . 
Alterar a frequência dos horários de 07h20, 11h45, 16h30 segunda a 
sábado e feriado para segunda a sábado . JuiZ ForA- Partida Juiz 
de fora: Cancelar o horário de 09h00 diário, 13h15 e 18h30 segunda 
sábado e feriado, 20h00 domingo e feriado . implantar o horário de 
08h45 e 18h45 diário, 13h45 segunda a sábado . 

42 cm -22 1547800 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA
 tErMo DE APoStiLAMENto, 

ao contrato de prestação de serviços firmado com fulcro na Lei Estadual 18.185, de 04 de junho de 2009, e no inciso IX do art. 37 da Constituição da República de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA 
PÚBLICA e os CONTRATADOS ABAIXO RELACIONADOS. OBJETO: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelos CONTRATADOS no Termo Original nos termos da Lei 18.185/2009.

MASP NoME CArGo uNiDADE DE oriGEM uNiDADE DE DEStiNo FuNDAMENtAÇÃo Do Ato
1483252-1 ELiZEu roCHA DE CArvALHo FrANCo ASP PrESiDio DE viSCoNDE Do rio BrANCo PrESiDio DE EuGENoPoLiS  Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº1450.01.0120771/2021-97.

MASP NoME CArGo uNiDADE DE oriGEM uNiDADE DE DEStiNo FuNDAMENtAÇÃo Do Ato
1493496-2 PAtriCK DE ALMEiDA AFFoNSo CiAMPi ASP PrESiDio DE EuGENoPoLiS PrESiDio DE viSCoNDE Do rio BrANCo Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº1450.01.0120771/2021-97.

Belo Horizonte, 22de outubrode 2021 .
 roGÉrio GrECo

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
12 cm -22 1547791 - 1

EDITAL SEPLAG/SEDS Nº. 03/2012, DE 30 DE AGOSTO DE 2012
CoNCurSo PÚBLiCo PArA ProviMENto DE CArGoS DA 
CArrEirA DE AGENtE DE SEGurANÇA PENitENCiário 

Do QuADro DE PESSoAL DA SECrEtAriA DE 
EStADo DE JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLiCA

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e o instituto Brasi-
leiro de Formação e Capacitação – IBFC, no uso de suas atribuições e 
considerando o Edital supramencionado:
TORNAM SEM EFEITO convocação para 5ª Etapa – Exames Médi-
cos, publicada no Diário Oficial – Jornal Minas Gerais em 04/09/2021, 
pelo princípio da autotutela .
CONVOCAM para a 5ª Etapa – Exames Médicos, em cumprimento 
à decisão proferida nos autos do recurso em Mandado de Segurança 
nº.50088 – MG 2016/0014539-2 (Mandado de Segurança nº 0574401-
85 .2014 .8 .13 .0000), que concedeu a segurança e suspendeu os efeitos 
da decisão que declarou o candidato Everaldo Soares Luciano inapto 
na 4ª etapa - Comprovação de idoneidade e Conduta ilibada, conforme 
segue: inscrição: 0251941-0, Nome: Everaldo Soares Luciano, Lote de 
vagas: 9ª riSP - uberlândia (masculino), Local: rua Espírito Santo, 
341 – Sala 02 - Centro, Belo Horizonte/MG, Data: 08/11/2021 - Segun-
da-Feira, Horário: 14:00 h – tarde .
o candidato deverá apresentar os exames estabelecidos no item 14 .9 e 
demais documentos exigidos no Edital SEPLAG/SEDS nº 03/2012 no 
local, na data e no horário estipulados acima .

Luísa Cardoso Barreto
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão

Rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
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SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
SEGuNDo tErMo ADitivo Ao CoNtrAto DE 

PrEStAÇÃo DE SErviÇoS Nº 9223247
Celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SEMAD, neste ato representada pela Superintendência Regional de 
Meio Ambiente Jequitinhonha e iNFrA Do BrASiL CoMErCio 

E SERVIÇOS EIRELI. Objeto: prorrogação do prazo de vigência. 
- Vigência: 12 (doze) meses a partir do dia 25/10/2021, com efeitos 
após a publicação no Diário Oficial de Minas Gerais. Valor Total: R$ 
9 .651,00 (Nove mil,seiscentos e cinquenta e um reais) . Data de Assina-
tura: 22/10/2021.a) Cândida Cristina Barroso de Vilhena - Superinten-
dente Regional de Meio Ambiente/Supram Jequitinhonha, b) Vanessa 
de Carvalho teixeira - iNFrA Do BrASiL CoMErCio E SErvi-
ÇoS EirELi .
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EXTRATO DO TDCO Nº 137136805730/2021
Partes: SEMAD e IGAM. Objeto: descentralização de créditos orça-
mentários e financeiros para que seja executada a estruturação física e 
operacional dos comitês de bacias hidrográficas, conforme determina a 
Lei nº 15.910/2005 e o Decreto Nº 45.230/2009. Dotações Orçamen-
tárias: 4341 .18 .544 .093 .4389 .0001 .3390 .37 .05 .0 .31 .1,4341 .18 .544 .09
3 .4389 .0001 .3390 .37 .04 .0 .31 .1, 4341 .18 .544 .093 .4389 .0001 .3390 .14 .
01 .0 .31 .1, 4341 .18 .544 .093 .4389 .0001 .3390 .33 .01 .0 .31 .1,4341 .18 .54
4 .093 .4389 .0001 .3390 .33 .02 .0 .31 .1, 4341 .18 .544 .093 .4389 .0001 .3390
 .33 .04 .0 .31 .1 e 4341 .18 .544 .093 .4389 .0001 .3390 .36 .04 .0 .31 .1 . Assina-
tura: 22/10/2021. (a) Marilia Carvalho de Melo – Secretária/SEMAD e 
(b) Marcelo da Fonseca – Diretor-Geral/IGAM. Gestor: Maria de Lour-
des Amaral Nascimento Masp 366.584-1. Vigência: 12 (doze) meses, a 
contar da publicação .
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 ExtrAto Do tErMo DE CoNFiSSÃo E
PARCELAMENTO DE DÉBITO Nº 004/2021.

Administração Pública Celebrante: SECrEtAriA DE EStADo DE 
MEio AMBiENtE E DESENvoLviMENto SuStENtávEL . inte-
ressado: MuNiCÍPio DE DioGo DE vASCoNCELoS . objeto: con-
fissão de débito, irrevogável e irretratável, em favor da Administração 
Pública Celebrante da quantia de R$483.934,50 (quatrocentos e oitenta 
e três mil novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a ser 
paga uma entrada prévia e o restante em 59 (cinquenta e nove) parcelas, 
referente a crédito de natureza não tributária apurado no PACE/Parce-
rias AADE nº 001/2021. Data de assinatura: 06/10/2021. Signatários: 
(a) rodrigo Gonçalves Franco – Subsecretário de Gestão Ambiental 
e Saneamento/SEMAD e (b) Domingos Antunes de Freitas  – Prefeito/ 
Município de Camacho .
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iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
CoNCESSÃo DE iNtErvENÇÃo AMBiENtAL – AiA

A Supervisora regional da urFBio Norte do iEF torna público que foi 
concedida Autorização para intervenção Ambiental por meio de Autori-
zação para intervenção Ambiental - AiA, conforme os processos abaixo 
identificados:
* Evolua Energia Operacional SPE Ltda/Fazenda Lagoa do Peixe – 
CNPJ 40.995.986/0001-00, Supressão de cobertura vegetal nativa 
com destoca para uso alternativo do solo, Montes Claros/MG, Pro-
cesso Nº 2100.01.0051524/2021-38, em área autorizada de 3,50 ha. 
Validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da autoriza-
ção: 13/10/2021. * Evolua Energia Operacional SPE Ltda/Fazenda 
Danferry – CNPJ 40.995.986/0001-00, Supressão de cobertura vege-
tal nativa com destoca para uso alternativo do solo, Montes Claros/
MG, Processo Nº 2100.01.0051561/2021-09, em área autorizada 
de 13,00 ha. Validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão 
da autorização: 13/10/2021. * Jesse da Silva Quintais/Fazenda Pau-
lista – CPF 119 .291 .308-64, Supressão de cobertura vegetal nativa 
com destoca para uso alternativo do solo, Santo Antônio do Retiro/
MG, Processo Nº 2100.01.0032436/2021-53, em área autorizada 
de 9,10 ha. Validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da 
autorização: 15/10/2021. * José Carlos Pereira de Oliveira/Fazenda 
São Miguel – CPF 053 .112 .626-99, Supressão de cobertura vegetal 
nativa com destoca para uso alternativo do solo, Bocaiúva/MG, Pro-
cesso Nº 2100.01.0019618/2021-43, em área autorizada de 311,1365 
ha. Validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da autori-
zação: 19/10/2021. * Ivan Nunes Sobrinho/Fazenda Vai Quem Pode 
– CPF 074 .698 .478-20, Supressão de cobertura vegetal nativa com 
destoca para uso alternativo do solo, Glaucilândia/MG, Processo Nº 
2100.01.0027411/2021-25, em área autorizada de 36,00 ha. Validade: 
03 (três) anos, contados da data de emissão da autorização: 19/10/2021. 
* ECO 135 Concessionária de Rodovias S.A/Rodovia BR-135 Km-500 
– CNPJ 30.265.100/0001-00, Supressão de cobertura vegetal nativa 
com destoca para uso alternativo do solo, Joaquim Felício/MG, Pro-
cesso Nº 2100.01.0039604/2021-32, em área autorizada de 0,6603 ha. 
Validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da autorização: 
19/10/2021. * EcoAgrícola Café Ltda/Fazenda Ecoagrícola-Serra do 
Cabral – CNPJ 14.697.284/0002-02, Supressão de cobertura vegetal 
nativa com destoca para uso alternativo do solo, Francisco Dumont/
MG, Processo Nº 2100.01.0054853/2021-74, em área autorizada de 
24,90 ha. Validade: Esta autorização só produzirá efeitos de posse do 
Licenciamento Ambiental Simplificado-LAS e sua validade será defi-
nida conforme a licença ambiental. Data de emissão: 20/10/2021. * 
Aide Maria Mendes Rocha/Fazenda Caraíbas-Marimbondo-Catulé 

e Barreiro – CPF 478 .282 .696-68, Supressão de cobertura vegetal 
nativa com destoca para uso alternativo do solo, Taiobeiras/MG, Pro-
cesso Nº 2100.01.0052532/2021-79, em área autorizada de 4,00 ha. 
Validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da autorização: 
21/10/2021. * José Geraldo Dias Reis/Fazenda São Domingos - Novo 
Mundo - Catuni – CPF 919 .334 .398-15, Supressão de cobertura vege-
tal nativa com destoca para uso alternativo do solo, Grão Mogol/MG, 
Processo Nº 2100.01.0031126/2021-18, em área autorizada de 86,1642 
ha. Validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da autoriza-
ção: 21/10/2021.

(a) Margarete Suely Caires Azevedo . 
Supervisora regional urFBio Norte .
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 AutoriZAÇÃo PArA iNtErvENÇÃo AMBiENtAL
O Supervisor Regional do IEF/URFBio Alto Paranaíba torna público 
que foi concedida Autorização para intervenção Ambiental nos proces-
sos abaixo identificados.
 *Angélica Ribeiro de Oliveira - Supressão de vegetação nativa/Fazenda 
Esplanada - São Gonçalo do Abaeté - PA/Nº 2100.01.0012680/2021-62. 
Fitofisionomia: Cerrado. Estágio de Regeneração: não existe. 
Data de Emissão: 15/10/2021. *João Batista Nogueira - Supres-
são de vegetação nativa/Fazenda Santa Luzia - Campos Altos - PA/
Nº:2100.01.0018674/2021-20. Fitofisionomia: Cerrado. Estágio de 
Regeneração: não existe. Data de Emissão: 01/10/2021. *Apare-
cida de Lourdes Ferreira das Chagas Silva - Supressão de vegetação 
nativa/Fazenda Abaeté dos Mendes e Furnas - Rio Paranaíba - PA/
Nº:2100.01.0008414/2021-08. Fitofisionomia: Cerrado. Estágio de 
Regeneração: não existe. Data de Emissão: 19/10/2021. Antônio 
José Izidoro - Supressão de vegetação nativa/Fazenda Valo Velho e 
Cachoeira - Pratinha - PA/Nº:2100.01.0020133/2021-09. Fitofisiono-
mia: Cerrado . Estágio de regeneração: não existe . Data de Emissão: 
14/10/2021. *Aldane Marcos Martins - Supressão de vegetação nativa/
Fazenda Espadilha - Pratinha - PA/Nº:2100.01.0067207/2020-05. Fito-
fisionomia: Cerrado. Estágio de Regeneração: não existe. Data de 
Emissão: 19/10/2021. *Hélio Ribeiro Silva - Supressão de vegetação 
nativa/Fazenda Vargem Grande - Campos Altos e São Gotardo - PA/
Nº:2100.01.0020071/2021-34. Fitofisionomia: Cerrado. Estágio de 
Regeneração: não existe. Data de Emissão: 19/10/2021. Validade: 36 
meses ou vinculado ao licenciamento . 

(a) Frederico Fonseca Moreira - Supervisor da 
unidade regional Alto Paranaíba .
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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 3202110222325440140.


