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AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO SPAL Nº 01/2022.
objeto: Chamamento Público para efetuar, junto aos municípios 
interessados que não tenham a CoPASA MG e a CoPANor como 
concessionárias de serviços de abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, para a Doação de Água Tratada e/ou Água Bruta. O Edital 
e seus anexos serão disponibilizados no site: http/www.copasa.com.br 
(link: Licitações e Contratos/Credenciamento), no dia 21/01/2022.

A DIrETorIA
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CoMPANHIA DE SANEAMENTo DE 
MINAS GErAIS - CoPASA MG

AvISo DE LICITAÇÃo Nº CPLI .1120220021
objeto: Execução, com fornecimento parcial de materiais e 
equipamentos, das obras e serviços de implantação dos sistemas de 
esgotamento sanitário do Distrito de Tavares e da sede do Confins / 
MG. Dia:11/04/2022 às 08:30 horas - Local: Rua Carangola, 606 - 
Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/MG. 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 numero da licitação), a partir do 
dia 28/01/2022.

AvISo DE LICITAÇÃo Nº CPLI .1120220019
objeto: execução, com fornecimento parcial de materiais, das obras e 
serviços de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade 
de Diamantina / MG. Dia: 21/02/2022 08:30:00 horas - Local: Rua 
Carangola, 606 - Térreo - Bairro Santo Antônio - Belo Horizonte/
MG. 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 numero da 
licitação), a partir do dia 20/01/2022.

rESuLTADo DE LICITAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2022/0041 - PEM

objeto: Aquecedor Indutivo . resultado: Encerrado . Não houve 
empresas vencedoras, conforme consta dos autos .

JuLGAMENTo
LICITAÇÃo Nº CPLI .1120210246

objeto: execução, com fornecimento de materiais e equipamentos, das 
obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento sanitário 
integrado dos municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo - 2ª etapa . 
Julgamento: As propostas das licitantes CoNSÓrCIo vALE Do 
AÇo – SES e CoNSÓrCIo SES CoroNEL FABrICIANo foram 
desclassificadas. Vencedora: PERFIL ENGENHARIA S/A. Valor: R$ 
28 .726 .377,00 .

AvISo DE rETIFICAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL - Nº 05.2021/0665 – PES

objeto: Serviço de Transporte de água . A CoPASA MG informa que 
houve a publicação em duplicidade do Julgamento de recurso da 
licitação em referência. Considerar a publicação do dia 13/01/2021.

AvISo DE LICITAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2022/0062 – PEM

objeto: Conjunto Motobombas . Dia da Licitação: 04 de fevereiro de 
2022 às 09:15 horas. Edital e demais informações disponíveis a partir 
do dia 24/01/2022 no site: www.copasa.com.br (link: Licitações e 
Contratos/Licitação).

AvISo DE LICITAÇÃo
PREGÃO ELETRÔNICO SPAL Nº 05.2022/0037 – PEM.

objeto: reservatório metálico . Dia da Licitação: 04 de fevereiro de 
2022 às 09:00 horas. Edital e demais informações disponíveis a partir 
do dia 24/01/2022 no site: www.copasa.com.br (link: Licitações e 
Contratos/Licitação).

AvISo DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo PArA rEGISTro DE PrEÇoS SPAL 
Nº 05.2022/3016 – PEM (COTA RESERVADA PARA ME/EPP).

objeto: Tubos em aço galvanizado . Dia da Licitação: 04 de fevereiro 
de 2022 às 09:30 horas. Edital e demais informações disponíveis a 
partir do dia 24/01/2022 no site: www.copasa.com.br (link: Licitações 
e Contratos/Licitação).

A DIrETorIA

DISPENSA DE LICITAÇÃo
Fundamentação Legal: Artigo 29, inciso XV da Lei Federal 13.303/16. 
Objeto: Conexões em PVC Prestador e Valor: ALC Tubos e Conexões 
Eireli, R$690.000,00. Prazo de Vigência: 003 Meses. Reconhecimento 
do Ato Raul Penafirme Luz Jpúnior – Superintendência de Aquisições 

e Logística . Carlos Augusto Botrel Berto, – Diretoria Financeira 
e de Relações com Investidores. Ratificação do Ato: Carlos 

Eduardo Tavares de Castro – Diretor-Presidente da CoPASA .
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comPANHiA DE HABitAÇÃo Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coHAB

COMARCA DE VESPASIANO/MG
EDITAL DE INTIMAÇÃo

COMARCA DE VESPASIANO/MG. EDITAL DE INTIMAÇÃO 
– PrAZo 07 (SETE) DIAS . Saibam todos quantos o presente 
edital virem ou o conhecimento tiverem que perante a Comarca de 
vespasiano será realizado mutirão Pré-Processual onde ocorrerão 
audiências de tentativas de conciliação referente aos imóveis do 
Conjunto Habitacional Morro Alto, localizados as Avenidas: Coletora 
01, Coletora 02, Coletora 03, Coletora 04 e Existente e as ruas: AA, 
CC, GG, H, HH, II, JJ, KK, L, LL, M, MM, N, NN, o, oo, PP, r, S, T, 
U, V, e W da Cidade de Vespasiano/MG, o que se faz em acolhimento 
pelo TJMG do requerimento da Companhia de Habitação do Estado de 
Minas Gerais – Cohab Minas, ficando os abaixo indicados, os ocupantes 
e todos os eventuais interessados intimados para comparecerem, nas 
datas e horários abaixo indicados, no CEJUSC de Vespasiano/MG, Av. 
Prefeito Sebastião Fernandes, 890, Centro – Vespasiano/MG – CEP 
33.200-000 – Tel: (31)3621-8610. Essas audiências de conciliação 
terão por objetivo evitar novas demandas judiciais, bem como a solução 
consensual de conflitos e a pacificação social como o resultado da 
regularização dos empreendimentos .
Ficam intimadas todas as pessoas indicadas abaixo a comparecerem 
às audiências de conciliação, cujas datas e horários encontram-se 
descritas:
LuZIA PErEIrA PAIM, brasileiro(a), divorciada, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 742 .289 .436-91, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .GErENALDo DE FrEITAS, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
219.783.286-72, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 24 
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .CINEZIo 
FELICIANo PEÇANHA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 000 .665 .486-08, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 24  de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA CoSTA DA SILvA, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
343.864.836-91, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 24  
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ANA 
GoMES, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 408.739.006-34, para comparecer em audiência a 

realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .MArIA DE FATIMA DE AruJo, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
222.189.716-15, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 24 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .SILvIo 
BorGES DoS SANToS, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 858 .405 .488-04, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022 às 14:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA APArECIDA BorroS, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 390.950.106-00, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 24 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
MIGuEL CoELHo BArBoSA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 683 .999 .446-53, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022, às 
15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ADEMIr ALvES PErEIrA, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 621.274.036-49, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 24 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
MArIA CLELIA FErrEIrA vIANA, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
219.021.195-68, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 24 
de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ILMA 
BATISTA DE SouZA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 390 .983 .896-00, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .JoSÉ oTACILIo vIEIrA, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
602.111.726-34, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 24 
de janeiro de 2022, às16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .oTAvIo 
EurIDIo BATISTA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 702 .717 .808-78, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .JoSÉ GErALDo DE Sá, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
132.316.426-04, para comparecer em audiência a realizar-se no dia24 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .MArIA 
rAIMuNDA CoSTA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 377 .637 .096-34, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 24 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .ELIAS DoS SANToS FErrEIrA, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 820.604.876-68, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 25 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
MArIA MArTINS DE JESuS, brasileiro(a), solteira, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 378 .345 .176-00, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA SEBASTIANA SANToS, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.031-78, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 25 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
FrANCELINA GoMES DoS SANToS, brasileiro(a), solteira, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 297 .087 .106-87, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .FrANCISCo FArIA DE Sá, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.035-00, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 25 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .JoAQuIM 
vIEIrA DE FrEITAS, brasileiro(a), casado, aposentado, inscrito(a) no 
CPF 032.530.116-66, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 25 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
NorIvAL INACIo DE Sá, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .041-15, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .JoSE SYDINEI ADrIANo, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
253.091.456-72, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 25 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ALICE 
DE oLIvEIrA DoS SANToS, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .135-64, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2022, às 
15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .MArIA JoSÉ ALvES DoS 
SANToS, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 011.600.043-95, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia 25 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .MArIA DoS ANJoS NuNES GoNÇALvES, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.045-06, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 25 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
ELZA DA SILvA ALBErTINo, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 737 .809 .366-15, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2022, às 
15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ANToNIo FErNANDo 
roSArIo, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 199.130.876-00, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia25 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .LAErCIo ALvES PErEIrA, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
299.982.556-00, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 25 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ADÃo 
ELToN SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 270 .107 .836-91, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 25 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA MENDES MACEDo, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.062-90, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 25 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .CASSIo 
CArDoSo DE MourA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 768 .884 .366-91, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .EDNA DA SILvA SANToS, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
999.116.797-80, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 26 
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .JoSÉ 
DAvID DE oLIvEIrA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 531 .718 .966-72, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2021, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA DoS ANJoS MArTINS, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 420.055.156-04, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 26 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
vILMA PErEIrA NEvES, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .075-72, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .SEBASTIANA TAvErES FErrEIrA, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.075-99, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 26 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
JoSÉ ArAÚJo DE CArvALHo, brasileiro(a), casado, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 632 .086 .446-04, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA DAS DorES SILvA, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.077-56, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 26 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .MArCoS 
ANTÔNIo DA SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 277 .624 .676-53, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .CLEoNICE ALvES EvANGELISTA, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.078-90, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 26 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
MArIA DA PAIxÃo FrEIrE, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .080-56, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022, às 
15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .SEBASTIÃo MArIANo 
LuCAS, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 011.600.083-58, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .MArIA JoSÉ Do NASCIMENTo SILvA, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
278.926.466-04, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 26 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ANTÔNIo 
MATEuS DA SILvA, brasileiro(a), viúvo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 227.138.836-87, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia 26 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .MárCIo ATAIDE DAS NEvES, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
203.072.766-00, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 26 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .MArIA 
APArECIDA GoMES DoS SANToS, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.089-78, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 26 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .

AGoSTINHo MENEZES DuArTE, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.090-95, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 27 
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
GErALDo DA SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 191 .640 .926-15, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .EFIGENIA DA CoNCEIÇÃo CruZ, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 573.629.806-63, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 27 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
MArIA SILvIA BorGES, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 999 .009 .591-40, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .AQuILES MATEuS CorrEIA, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.096-05, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 27 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
PATroCINIo ESTEvES NASCIMENTo, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.097-10, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 27 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
FrANCISCA BErNArDINA MArIANo, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.097-88, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 27 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .roQuE 
GArCIA MAToZo, brasileiro(a), casado, aposentado, inscrito(a) no 
CPF 118.813.216-49, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 27 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
LuCI DE oLIvEIrA LEITE, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .098-34, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2022, às 
15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .BEATrIZ ToMAZ DE 
oLIvEIrA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 441.469.496-53, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia 27 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .AMADEu LoPES DoS SANToS, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
294.633.276-49, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 27 
de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .DIrCE 
DA SILvA roSA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 253 .843 .766-00, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .roNALDo MArTINIANo, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
999.000.023-90, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 27 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .JoSÉ 
rIBEIro DE MAToS, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 499 .803 .946-68, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .JoSÉ BErNArDINo MArQuES, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 106.290.251-34, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 27 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
JoNAS MoNTEIro CArvALHo, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 267 .283 .116-53, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 27 de janeiro de 2022, às 
16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .MArIA LIMA DAS DorES 
GoNÇALvES, brasileiro(a), viúva, aposentada, inscrito(a) no CPF 
650.139.136-91, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 28 
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .JoAQuIM 
BorGES DA SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 384 .889 .306-15, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia28 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA JoSÉ DE CruZ CArvALHo, 
brasileiro(a), casada, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
711.995.276-53, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 28 
de janeiro de 2021, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
uMBELINA SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .109-64, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 28 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .GErALDA DoLorES DE JESuS, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 999.000.004-06, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 28 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
DuvALINA FErrEIrA SouZA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 846 .995 .156-49, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 28 de janeiro de 2022, às 
14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ABELINo vALHArANA DE 
oLIvEIrA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 011.600.112-94, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia 28 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .JoSÉ MArIA DE AGuIAr, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
409.303.276-91, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 28 
de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .MArLI 
CuSToDIA SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .115-88, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 28 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA CuSToDIA DA SILvA, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.116-34, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 28 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
MILToN rENE DE SouZA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .116-93, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 28 de janeiro de 2022, às 
16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .NILDA LourDES DE ASSIS, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 864.041.056-91, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 28 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
ITAYr LuCIANo DE oLIvEIrA, brasileiro(a), casado, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 344 .216 .706-00, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 28 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .ALTAMIrA roSA DE SouZA, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.118-80, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 28 
de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .JoSÉ 
MArIA DoMINGoS rESENDE, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .119-95, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 
13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ANA FErNANDES DE 
ArAÚJo, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 011.600.121-85, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .ruFINA FrANCISCA SEIxAS, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.122-23, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 31 
de janeiro de 2022, às 13:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .vALDIr 
rIBEIro DA SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .124-01, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 13:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MoISES roSA DoS SANToS, brasileiro(a), 
NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.126-30, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 31 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
MAurICIo DA CoNCEIÇÃo DE MorAES, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
420.151.976-72, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 31 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .DALvINA 
ALvES, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, 
inscrito(a) no CPF 011.600.127-11, para comparecer em audiência a 
realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - 
vespasiano .MArILDES vILACA PAIxÃo, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
011.600.128-51, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 31 
de janeiro de 2022, às 14:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .LuIZA 
BArBoSA GoMES, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 270 .072 .276-00, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .MArIA TEoDorA DoS SANToS, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.129-32, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 31 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
vITorIo DE FArIAS, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .130-76, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .LuZIA CorDEIro DA SILvA, brasileiro(a), 
viúva, pensionista, inscrito(a) no CPF 832 .342 .176-53, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 15:00 horas, 
no CEJuSC – vespasiano .SoNIA DE SouZA, brasileiro(a), NÃo 
INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 
400.180.166-34, para comparecer em audiência a realizar-se no dia 31 

de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .ZENILIA 
DE ABrEu MIrANDA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo 
INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .133-00, para comparecer 
em audiência a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, 
no CEJuSC - vespasiano .ANTÔNIo CATArINo CoSTA, 
brasileiro(a), NÃo INForMADo, NÃo INForMADo, inscrito(a) 
no CPF 011.600.134-16, para comparecer em audiência a realizar-se no 
dia 31 de janeiro de 2022, às 16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
NoEME roCHA DA SILvA, brasileiro(a), NÃo INForMADo, 
NÃo INForMADo, inscrito(a) no CPF 011 .600 .135-30, para 
comparecer em audiência a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2022, às 
16:00 horas, no CEJuSC - vespasiano .
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NoTIFICAÇÃo
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – CoHAB 
MINAS – CNPJ: 17.161.837/0001-15 – Comunica a instauração 
de procedimento administrativo distribuído no SEI sob o n .º 
5070.01.0000028/2022-45 para apuração de eventuais transgressões/
descumprimento de obrigações e análise da viabilidade/necessidade 
de rescisão de contrato administrativo n.º 5331-00-20 firmado com 
a empresa Construtora Lealt Ltda.-EPP, a qual fica intimada para 
conhecer do procedimento e, querendo, exercer o direito de defesa no 
prazo de 5 dias úteis Belo Horizonte/MG em 20 de janeiro de 2022 .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

 rETIFICAÇÃo
No Aviso de Licitação - CONCORRÊNCIA SEINFRA N° 001/2022, 
publicado na página 38, do Diário Oficial da Estado, do dia 
20/01/2022, onde se lê: “Os interessados poderão apresentar pedidos de 
esclarecimentos até às 17h do dia 21 de fevereiro de 2022”, leia-se: “os 
interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos até às 17h 
do dia 14 de fevereiro de 2022” .
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AvISo DE LICITAÇÃo
 CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL SEINFRA Nº 001/2022 

Tipo: critério de seleção “Menor valor da contraprestação a ser paga 
pela Administração Pública Estadual”, nos termos do artigo 12, 
inciso II, alínea a), da Lei Federal n.º 11.079/04. Objeto: contratação 
de parceria público-privada (PPP), na modalidade CoNCESSÃo 
PATroCINADA, para a elaboração de projetos, construção, operação 
e manutenção do roDoANEL DA rEGIÃo METroPoLITANA 
DE BELO HORIZONTE. As especificações e as condições das obras, 
serviços e das atividades integrantes do objeto do Contrato encontram-se 
detalhadas no ProGrAMA DE ExPLorAÇÃo roDovIárIA 
– PEr, Anexo do Contrato de Concessão . o Projeto do rodoanel 
Metropolitano de Belo Horizonte, estruturado em 04 (Quatro) alças 
(Norte, Oeste, Sudoeste e Sul), prevê a construção de aproximadamente 
100 km de malha rodoviária, que viabilizará investimentos públicos e 
privados, especificamente na região metropolitana de Belo Horizonte, 
com impacto positivo e benefícios para a população como a 
trafegabilidade e segurança dos usuários, redução de fluxo no atual Anel 
rodoviário de Belo Horizonte e a promoção da governança ambiental, 
social e corporativa (ESG) . o Contrato de Concessão do rodoanel 
Metropolitano possui valor estimado de R$ R$ 3.517.432.950,47 (três 
bilhões e quinhentos e dezessete milhões e quatrocentos e trinta e dois 
mil e novecentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) e prazo de 
concessão de 30 anos . Serão aplicadas à licitação as regras estabelecidas 
na Lei Federal n .º 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) estarão disponíveis 
para consulta no site da SEINFRA (http://www.infraestrutura.mg.gov.
br/), a partir de 21/01/2022. Os interessados poderão apresentar pedidos 
de esclarecimentos até às 17h30min do dia 24 de fevereiro de 2022 . 
Conforme regramento do edital, os pedidos deverão ser encaminhados 
para o e-mail rodoanelmetropolitano@infraestrutura.mg.gov.br. A 
sessão pública de entrega dos envelopes acontecerá no dia 25 de abril 
de 2022, 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: 28 de 
abril de 2022, às 14h00, na sede da B3 .

 Fernando S . Marcato
 Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
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ATo DE JuSTIFICATIvA PArA CoNTrATAÇÃo DE PArCErIA 
PÚBLICo-PrIvADA (PPP), NA MoDALIDADE CoNCESSÃo 

PATroCINADA, PArA A ELABorAÇÃo DE ProJEToS, 
CoNSTruÇÃo, oPErAÇÃo E MANuTENÇÃo Do roDoANEL 

DA rEGIÃo METroPoLITANA DE BELo HorIZoNTE .
o Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, em cumprimento 
ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.987/1995, vem apresentar 
justificativa para realização de licitação para contratação de parceria 
público-privada (PPP), na modalidade concessão patrocinada, para 
a elaboração de projetos, construção, operação e manutenção do 
rodoanel da região Metropolitana de Belo Horizonte (rMBH) .
A região Metropolitana de Belo Horizonte carece de investimentos 
para fazer frente aos problemas de mobilidade . Atualmente, o Anel 
rodoviário Celso Mello Azevedo se transformou em uma via saturada, 
com mais de 100 mil veículos ao dia, entregando um baixo nível de 
serviço e baixa segurança. Apresenta fluxo com mix de veículos 
comerciais e de passeio, liderando o número de acidentes de trânsito 
com lesão fatal ou grave na região . Para a ampliação da capacidade 
do trecho são estimados grandes investimentos, além dos custos anuais 
de conservação e manutenção . o rodoanel Metropolitano de BH 
é um esforço do Governo de Minas Gerais para fazer frente a essas 
questões.
 Assim,
 Considerando a competência da Subsecretaria de Transportes e 
Mobilidade de elaborar, gerenciar, regular, cumprir e fazer cumprir 
os planos, programas, projetos, contratos, convênios e instrumentos 
regulatórios relacionados às políticas públicas de transportes e 
mobilidade, conforme Decreto 47 .767, de 29 de novembro de 2019;
 Considerando que o Projeto do rodoanel Metropolitano de Belo 
Horizonte, estruturado em 04 (Quatro) alças (Norte, oeste, Sudoeste 
e Sul), prevê a construção de aproximadamente 100 km de malha 
rodoviária, que viabilizará investimentos públicos e privados, 
especificamente na região metropolitana de Belo Horizonte, com 
impacto positivo e benefícios para a população como a trafegabilidade 
e segurança dos usuários, redução de fluxo no atual Anel Rodoviário 
de Belo Horizonte e a promoção da governança ambiental, social e 
corporativa (ESG); e
 Considerando que o rodoanel é um investimento necessário para 
fazer frente ao saturamento das vias da região Metropolitana de 
Belo Horizonte, uma vez que, com a concessão, os caminhões 
serão desviados da mancha urbana, contribuindo para a redução dos 
acidentes e deixando as cidades mais livres para o deslocamento e 
seguras. Além disso, o transporte público poderá ser mais eficiente, 
diminuindo pela metade o tempo de trânsito . Tudo isso garante maior 
segurança e agilidade para o dia a dia das mais de 5 milhões de pessoas 
impactadas;
 Entende-se que o rodoanel da rMBH proporcionará melhorias 
significativas na mobilidade da região metropolitana de Belo Horizonte, 
proporcionando maior fluidez, dinamicidade, tecnologia e segurança ao 
trânsito .
 Abaixo, seguem detalhamento das áreas das alças do rodoanel 
Metropolitano:
a) Alça Norte: É o trecho que será implantado pela CoNCESSIoNárIA, 
com início no KM 0,00 (Entroncamento com a Br-381 trecho Belo 
Horizonte - Governador Valadares) e fim no KM 43,92 (Entroncamento 
com a LMG-806), com extensão de 43,92 KM;
b) Alça oeste: É o trecho que será implantado pela CoNCESSIoNárIA, 
com início no KM 43,92 (Entroncamento com a LMG-806) e fim no 
KM 69,77 (Entroncamento com a Br-381 trecho Belo Horizonte – São 
Paulo) com extensão de 25,85 KM;
c) Alça Sudoeste: É o trecho que, mediante acionamento do gatilho 
de investimentos previsto neste CoNTrATo, será implantado pela 
CoNCESSIoNárIA, com início no KM 69,77 (entroncamento com 
a BR-381 trecho Belo Horizonte - São Paulo) e fim no KM 83,05 
(Entroncamento com a MG-040) com extensão de 13,28 KM; e

 
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 3202201202333470136.
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d) Alça Sul: É o trecho que, mediante acionamento do gatilho de 
investimentos previsto neste CoNTrATo, será implantado pela 
CoNCESSIoNárIA, com início no KM 83,05 (Entroncamento com 
a MG-040) e fim no KM 100,65 (Entroncamento com a BR-040 trecho 
Belo Horizonte – rio de Janeiro) com extensão de 17,60 KM .
 Diante do exposto, faz-se necessária abertura de processo licitatório 
tendo por objeto a contratação de parceria público-privada (PPP), na 
modalidade concessão patrocinada, para a elaboração de projetos, 
construção, operação e manutenção do rodoanel da região 
Metropolitana de Belo Horizonte, pelo prazo de 30 (trinta) anos .
É a justificativa.

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022
 Fernando S . Marcato

 Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 
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 ExTrATo DE TErMo DE TrANSFErÊNCIA 
GrATuITA DE BENS 

Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 007/22.  Partes: 
SEINFRA e o Município Goiabeira. Objeto: transferência gratuita 14 
unidades de mata-burros. Assinatura: 19/01/2022.
Extrato do Termo de Transferência Gratuita de Bens nº 008/22. Partes: 
SEINFRA e o Município Salinas. Objeto: transferência gratuita de 8 
metros de bueiros metálicos de 2,80 metros de diâmetro . Assinatura: 
20/01/2022.
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DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
AvISo DE HoMoLoGAÇÃo

Edital nº: 105/2021. Processo nº: 2300.01.0196833/2021-75. O Diretor 
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 Licitação - CPL, 
HoMoLoGA a CoNCorrÊNCIA para recuperação Funcional 
do Pavimento na rodovia MG -255, trecho Itapagipe - Iturama . A 
execução dos serviços descritos está restrita ao âmbito de circunscrição 
da 31ª URG do DER/MG - Ituiutaba, adjudicando o objeto licitado 
sociedade empresarial Consórcio ETHOS/HWN-MG 255 (composto 
pelas sociedades ETHOS Engenharia de Infraestrutura S/A e HWN 
Engenharia Ltda .), com o preço global de r$10 .125 .828,87 (dez 

milhões, cento e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e 
oitenta e sete centavos), referente a julho de 2021 . A partir da publicação 
desta homologação, a empresa vencedora fica convocada a apresentar 
garantia contratual de 5% (cinco) por cento do valor do contrato, no 
prazo de até 03 (três) dias úteis

 HoMoLoGAÇÃo
Pregão para Registro de Preços 223/2021. Processo SEI: 
2300.01.0138236/2021-27 - Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
A CoNTrATAÇÃo DE SErvIÇoS CoMuNS DE ENGENHArIA 
PArA A rEALIZAÇÃo DE SoNDAGENS, AMoSTrAGENS 
E ENSAIoS GEoTÉCNICoS PArA ATENDEr A DEMANDA 
Do DEPArTAMENTo DE EDIFICAÇÕES E ESTrADAS DE 
roDAGEM DE MINAS GErAIS . o Diretor Geral do DEr-MG, 
no uso de suas atribuições e baseado nas informações do processo 
em epígrafe, HoMoLoGA os procedimentos relativos ao Pregão 
Eletrônico supra, conforme a seguir: Lote 01 - Fracassado - Lote 02 
– Fracassado .
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 COMUNICADO DO DER/MG AOS 
TrANSPorTADorES DE CArGA

Em decorrência das diversas interdições de rodovias estaduais causadas 
pelas chuvas em todo o Estado, o Departamento de Edificações e 
Estradas de rodagens (DEr-MG) restringiu o trânsito e suspendeu, em 
12/01/2022, a emissão de Autorização Especial de Trânsito (AET) para 
veículos de transporte de carga .
A restrição em questão está suspensa a partir da data da publicação 
deste comunicado e estamos retomando a emissão de Autorização 
Especial de Trânsito (AET) para veículos de transporte de carga .
Diante dos danos causados pelas chuvas, que culminou no decreto de 
situação de emergência em 380 municípios, os veículos com dimensões 
acima dos padrões estabelecidos na resolução CONTRA N 882/2021 e 
portaria 3902/2021 do DER-MG que dependem de AET para circulação 
nas rodovias de Minas Gerais, ao circularem no Estado, deverão 
atentar para as condições das rodovias e períodos permitidos. Mesmo 
que a via esteja no itinerário anexo a AET, poderão existir segmentos 
com prejuízos na capacidade de trafegabilidade, sendo de inteira 
responsabilidade do transportador verificar as condições das vias antes 
de iniciar o transporte, a fim de garantir a segurança no trânsito durante 
todo o percurso . Enfatizamos aos transportadores que, os veículos 
referenciados, somente poderão circular portando a AET .
Ainda, os veículos que dependem de escolta oficial, deverão se 
programar antecipadamente, verificando a capacidade operacional dos 
órgãos competentes, em especial o da Polícia Militar rodoviária, que 
informará ao interessado a data possível para sua realização .

6 cm -20 1582146 - 1

DECISÃo
Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 14.184/2002, no 
Decreto Estadual nº 45.902/2012 e nas Resoluções SEAP nº 049/2017, 
nº 01/2017, ACOLHO a recomendação do Relatório Técnico nº 94/
SEJUSP/NUREL/2021 (35836665), de 01 de Dezembro de 2021, 
emitido pela Comissão Processante Permanente da SEJuSP nos autos 
do Processo Administra-tivo Punitivo nº 01/2019, que recomendou a 

aplicação à empresa Prudente Re-feições Ltda., inscrita no CNPJ sob 
o nº 42.947.333/0001-72, sediada em Belo Ho-rizonte-MG, na Rua 
Perite, nº 458, Bairro Pompéia, a penalidade de MuLTA no importe de 
r$ 14 .958,57 (quatorze mil novecentos e cinquenta e oito reais e cin-
quenta e sete centavos) .

Leandro Henrique Batista de Almeida
Subsecretário de Atendimento Socioeducativo
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SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA
 DESPACHo

 ExTrATo DE CoNTrATo ADMINISTrATIvo
 Modalidade Contrato Administrativo Temporário, firmado mediante na Lei Estadual nº 23.750/2020, nos termos da autorização COFin nº 0429/2021. 
Prazo: Da data de assinatura até 31/12/2021. Dotação Orçamentária: 1451.10.122.701.4221.0001. Contrato firmado entre a Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública e os Contratados Temporários listados abaixo:

MASP NoME FuNÇÃo DATA CoNTrATAÇÃo
12337572 DorALICE LoPES roDrIGuES TECNICo DE ENFErMAGEM 17/11/2021
15054059 FLAvIo HENrIQuE ALExANDrE ExPEDITo ENFErMEIro 04/11/2021
14906671 GESSICA MENDES DE ALMEIDA MEDICA 04/11/2021
9797465 MArLI APArECIDA SIQuEIrA ENFErMEIrA 17/11/2021
15057417 WELToN roDrIGuES FErrEIrA MEDICo 17/11/2021
15059413 CANDIDo LEAL BASToS MEDICo 02/12/2021

Adequação da data fim do contrato administrativo ao término do benefício do INSS em cumprimento ao artigo 11, § 1º do Decreto nº 48.097/2020 
de JULIO CESAR DOS SANTOS, Masp11915485, período 03/10/2017 a 20/10/2017.

TErMo DE DISTrATo DE CoNTrATo ADMINISTrATIvo
Termo de Distrato de Contrato Administrativofirmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e MARCELO ANTONIO DA 
SILVA, Masp 14796916 em cumprimento à determinação judicial registrada no processo SEI nº 1080.01.0010003/2019-04.
 Termo de Distrato de Contrato Administrativo firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e PAULA FATIMA PORRECA, 
Masp 14937841,a pedido da contratada em 05/01/2022, registrado no processo SEI nº 1450.01.0001574/2022-50.

ESTABILIDADE GESTACIoNAL
 Prorrogação do Contrato Administrativo de Prestação de Serviços celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e 
ascontratadas listadas abaixo, em cumprimento à Orientação SCAP nº 01/2016:

MASP NoME FuNÇÃo PErÍoDo
13313218 KELY CrISTINE oLIvEIrA NoGuEIrA ENFErMEIrA 01/01/2022 a 06/02/2023
15043466 LETICIA DE SouZA ENFErMEIrA 01/01/2022 a 25/12/2022
14902043 EvA vIrGINIA BorGES vIANA ENFErMEIrA 01/01/2022 a 07/10/2022
13586151 MIrIAN AMAro DoS SANToS AuxILIAr DE ENFErMAGEM 01/01/2022 a 07/11/2022
14902050 LAIZ CArDoSo LEMoS DuArTE ENFErMEIrA 01/01/2022 a 16/10/2022
14901052 DAIANE FurTADo DE CASTro ENFErMEIrA 31/12/2021 a 09/03/2022

 rodrigo Machado de Andrade
 Diretor Geral DEPEN

Termo de Distrato de Contrato Administrativo

TErMo DE DISTrATo DE CoNTrAToS ADMINISTrATIvoS DE PrESTAÇÃo DE SErvIÇoS 
celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o contratado CELITON DA SILVA, Masp 13889548, ficando o 
respectivo contrato em 27/10/2021, com fulcro na Cláusula Décima Sexta, inciso III da Lei Estadual 23.750/2020, registrado no processo SEI nº 
1450.01.0060216/2021-50.

 Leandro Henrique Batista Almeida
 Subsecretário de Atendimento Socioeducativo

20 cm -20 1581977 - 1

HoMoLoGAÇÃo
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 190/2021.

 objeto: Prestação de serviços demanutenção, reparo, conservação e 
adaptação em equipamentos e instrumentos odontológicos e radiológicos 
dos consultórios odontológicos das unidades Socioeducativasda 
Secretaria de Justiça e Segurança Pública - SEJuSP,conforme 
especificações, exigências e quantidades estabelecidasn o Anexo 
I - Termo de Referência.. Homologo o julgamento do processo 
licitatório à empresaMega Soluções Científicas e Locação Eireli, CNPJ 
12.086.330/0001-20, no lote 1, valor de R$ 279.900,00, conforme 
decisão do Pregoeiro . 

Superintendência de Infraestrutura e Logística, Yan Megale 
Ferreira . Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022 .

3 cm -20 1582268 - 1

HoMoLoGAÇÃo
Pregão Eletrônico nº 253/2021. Objeto: Preparação, produção e 
fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais do Lote 275 :Centro de 
remanejamento Provisório de Betim I - Ceresp-BET-I eCasa do 
Albergado de Belo Horizonte I - CA-BHZ-I, em lote único, assegurando 
uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias 
adequadas, apresos e servidores públicos a serviço nas unidades 
prisionais em epígrafe . Homologo o julgamento do processo licitatório 
à empresa SABOR & ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA- CNPJ 
01.564.322/0001-26, no lote 1, valor de R$9.797.551,11, conforme 
decisão do Pregoeiro . 

Superintendência de Infraestrutura e Logística, Yan Megale 
Ferreira . Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022 .
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 ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 9240670 .02 .21
 PARTES: EMG/SEJUSP E A EMPRESA MBM SEGURADORA S/A. 
ESPECIE: Segundo Termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço . 
OBJETO: A PRORROGAÇÃOdo período de vigência do contrato 
inicialpor mais 12 (doze) meses a contar de 08 .01 .2022nos termos da 
CLáuSuLA TErCEIrA– vIGÊNCIA, podendo ser prorrogado nos 
termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93.VALOR: O valor do instrumento 
permanecerá inalterado emr$ 109 .800,00(Cento e nove mil e oitocentos 
reais), conforme manifestação da empresa em manter a continuidade do 
instrumento sem reajuste de preços . DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 
Nº 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 339039 99 0 10 1 . SIGNATárIoS: 
rodrigo Machado de Andradee Paulo Fernandes Hendges . Assinatura 
em: 07/01/2022.
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ExTrATo
EDITAL SEJUSP Nº. 01/2022 DE 21 DE JANEIRO DE 2022

o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso 
de suas atribuições, torna público abertura de inscrições para o 
Processo Seletivo Simplificado - SEJUSP Nº 01/2022 destinado 
ao preenchimento de vagas para as carreiras de Médico de Defesa 
Social/ MADS (nas funções Clínico Geral e Psiquiatra) e Analista 
Executivo de Defesa Social/ANEDS (nas funções de Analista Técnico 
Jurídico, Enfermeiro, Assistente Social, Psicólogo, Dentista, Terapeuta 
Ocupacional, Farmacêutico e Pedagogo) com validade por 12(doze)
meses, podendo ser renovado por igual período em conformidade com 
a Lei Estadual nº 23.750/2020 e Decreto 48.097/2020,para atuação nas 
unidades Prisionais: Penitenciária Professor Jason Soares Albergaria 
e Presídio de Paracatu e nos Núcleos de Atendimento Biopsicossocial 
da Diretoria de Atenção à Saúde do Servidor/SEJUSP, conforme 
estabelecido no Quadro de vagas, constante no Anexo II do Edital, 
disponível na integralidade no sítio eletrônico: www .seguranca .mg .gov .
br a partir de 21 .01 .2022 .

 Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2022
 rogério Greco

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
5 cm -20 1582312 - 1

DECISÃo
 Nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 14.184/2002, 
no Decreto Estadual nº 45.902/2012 e nas Resoluções SEAP nº 
049/2017, nº 01/2017, ACOLHO a recomendação do Relatório Técnico 
nº 108/SEJUSP/NUREL/2021 (37918243), de 04 de Janeiro de 2022, 
emitido pela Comissão Processante Permanente da SEJuSP nos autos 
do Processo Administra-tivo Punitivo nº 003/2021, que recomendou a 
aplicação à empresa ANA CAro-LINA P . TAMBASCHIA SAGrILo 
EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.566.409/0001-93, sediada na Rua 
General Setembrino de Carvalho, nº 241, sala 01 - piso superior - 
Ponte Preta - Campinas/SP, a penalidade de MULTA no im-porte de 
r$ 1 .845,92 (um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e noventa e 
dois centavos) .

 Leandro Henrique Batista de Almeida
Subsecretário de Atendimento Socioeducativo
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SEcrEtAriA DE EStADo Do mEio AmBiENtE E Do DESENvoLvimENto SuStENtávEL
 CIENTIFICAÇÃo DE AuTo DE INFrAÇÃo

Nos termos do Decreto nº 47.383/2018, ficam os autuados abaixo indicados cientificados da lavratura de auto de infração em razão do descumprimento 
da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar defesa junto a Diretoria de Autos 
de Infração da SEMAD ou efetuar o pagamento da multa. Comunicamos que, findo o prazo abaixo estipulado sem atendimento, será declarada, 
por termo, a ausência de manifestação do autuado, com a definitividade de todas as penalidades impostas e as demais consequências definidas na 
legislação vigente, sendo promovido o regular andamento do processo. Para mais informações os autuados deverão entrar em contato pessoalmente 
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 ou contatar através do telefone (31) 3915-1280. E-mail: dainf@meioambiente.mg.gov.br

Autuado Número do Auto de Infração Fundamentação (Decreto/Anexo/Código)
Juracy Pereira Lopes
CPF: 090 .437 .336-36 282988/2021 47.383/2018 – I – 112

valdinei Aparecido rodrigues Cordeiro
CPF: 055 .415 .636-90 282607/2021 47.383/2018 – III – 301 A / 302 A / 309 A / 314 B

Marais de Jesus rodrigues Pego
CPF: 043 .489 .206-80 282952/2021 47.383/2018 – III – 301 A / 302 A / 309 A / 314 B

Duilio rodrigues Lopes
CPF: 779 .594 .426-49 282901/2021 47.383/2018 – III – 301 A / 302 A / 309 A / 335 B
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 AuDITorA orDINárIA DoS CoNvÊNIoS DE 
CooPErAÇÃo TÉCNICA E ADMINISTrATIvA 

PArA FINS DE LICENCIAMENTo, FISCALIZAÇÃo 
E CoNTroLE AMBIENTAIS . 

Para fins de atendimento do disposto no §1º, art. 3º, da Resolução 
SEMAD nº 2 .531, de 15 de setembro de 2017, o Estado de Minas 
Gerias, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, informa o início da auditora ordinária 
dos Convênios de Cooperação Técnica e Administrativa para fins 
de licenciamento, fiscalização e controle ambientais, firmados com 

os municípios de Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Congonhas, 
Contagem, Extrema, Ibirité, Itabirito, Juiz de Fora, Montes Claros, 
Pains, Patrocínio, Ponte Nova, ubá e uberaba, referente ao exercício de 
2021 . Ficam dispensados do processo de auditoria aqueles municípios 
que informaram, por meio de declaração, a inexistência de licenças 
ambientais emitidas no referido período . 

Anna Carolina da Motta Dal Pozzolo - Subsecretária de 
regularização Ambiental . Secretaria de Estado de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento Sustentável . Data da publicação .
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iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO IEF/PARQUE ESTADUAL MATA DO LIMOEIRO - Nº.: 01/2022

ANExo I
 CALENDárIo DE ATIvIDADES Do ProCESSo ELETIvo

Atividade Prazo Local

 Divulgação do Edital / Mobilização do Gestor 
perante os interessados 21/01/2022

 Diário Oficial do Estado de Minas Gerais;
Site oficial do IEF - www.ief.mg.gov.br;
Sede da unidade regional de
Florestas e Biodiversidade rio Doce;
 Sede do Parque Estadual Mata do Limoeiro .

Eventual recurso contra o Edital .  24 e 25/01 do Edital no 
Diário Oficial do Estado.

 o recurso deve ser endereçado ao Diretor Geral do Instituto 
Estadual de Floretas e protocolado perante a unidade regio-
nal de Florestas e Biodiversidade rio Doce, localizado na rua 
Oito, 146 - Ilha dos Araújos - Governador Valadares/MG - CEP: 
35.020-700 ou pelo e-mail: (alex.oliveira@meioambiente.gov.
br)
 No caso do envio via e-mail deverá ser solicitada a confirma-
ção de recebimento .

Divulgação da decisão do recurso interposto con-
tra o edital .  31/01

 o resultado deverá ser divulgado no quadro de avisos da uni-
dade regional de Florestas e Biodiversidade; bem como no qua-
dro de avisos da Sede Administrativa da unidade de Conserva-
ção e, ainda, no site oficial do IEF: www.ief.mg.gov.br.

Cadastramento/Inscrição dos interessados  01/02 até 11/03 da decisão 
do recurso contra o edital .

os documentos para habilitação poderão ser enviados via 
e-mail (alex.oliveira@meioambiente.gov.br) ou ser encaminha-
dos à sede do Parque Estadual Mata do Limoeiro, localizada na 
Antiga Escola Ipocarmo, distrito Ipoema, em Itabira .
No caso do envio via e-mail deverá ser solicitada a confirmação 
de recebimento

Habilitação  14 e 15/03

 Sede do Parque Estadual Mata do Limoeiro, localizada na 
Antiga Escola Ipocarmo, distrito Ipoema, em Itabira e pelo 
e-mail: (alex.oliveira@meioambiente.gov.br).
 No caso do envio via e-mail deverá ser solicitada a confirma-
ção de recebimento 

Divulgação do resultado da habilitação 16/03
o resultado deverá ser divulgado no quadro de avisos da Sede 
Administrativa do Parque Estadual Mata do Limoeiro e, ainda, 
no site oficial do IEF: www.ief.mg.gov.br.

Eventual recurso contra o resultado da habilitação  17 e 18/03

o recurso deve ser endereçado ao presidente da comissão do 
processo eletivo e protocolado na sede do Parque Estadual Mata 
do Limoeiro localizada na Antiga Escola Ipocarmo, distrito Ipo-
ema, em Itabira ou enviado pelo e-mail: (alex.oliveira@meio-
ambiente .gov .br) .
No caso do envio via e-mail deverá ser solicitada a confirmação 
de recebimento .

Divulgação da decisão do recurso interposto contra 
a habilitação .  22/03

o resultado deverá ser divulgado no quadro de avisos da uni-
dade regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce; bem 
como no quadro de avisos da Sede Administrativa da uni-
dade de Conservação e, ainda, no site oficial do IEF: www.ief.
mg .gov .br .

Eleição  28/03
 ocorrerá de forma remota com link a ser divulgado no site 
oficial do IEF: www.ief.mg.gov.br e fixado na Sede do Par-
que Estadual Mata do Limoeiro, localizado no distrito Ipoema, 
Itabira . 

Divulgação do resultado da eleição 29/03
 o resultado deverá ser divulgado no quadro de avisos da Sede 
Administrativa da Unidade de Conservação e, ainda, no site ofi-
cial do IEF: www .ief .mg .gov .br .

Prazo para recurso contra o resultado da eleição  30/03 a 04/04

o recurso deve ser endereçado ao presidente da comissão do 
processo eletivo na sede do Parque Estadual Mata do Limoeiro, 
localizada na Antiga Escola Ipocarmo, distrito Ipoema, em Ita-
bira ou enviado pelo e-mail: (alex.oliveira@meioambiente.gov.
br) .
No caso do envio via e-mail deverá ser solicitada a confirmação 
de recebimento . 

Divulgação da decisão do recurso interposto contra 
o resultado da eleição .  06/04

 o resultado deverá ser divulgado no quadro de avisos da Sede 
Administrativa do Parque Estadual Mata do Limoeiro e, ainda, 
no site oficial do IEF: www.ief.mg.gov.br.

Divulgação do resultado final do processo eletivo 
para o biênio
[2021 a 2023]

 08/04  O resultado final deverá ser divulgado no site oficial do IEF 
www .ief .mg .gov .br

 a) Adriana Spagnol de Faria - Supervisora regional .
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 ArQuIvAMENTo DE rEQuErIMENTo DE 
AuTorIZAÇÃo PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBIo Triângulo do IEF torna público 
que foi arquivado requerimento de Autorização para Intervenção 
Ambiental, conforme processo abaixo identificado:
*Agropecuária Alto Meraki Ltda/Fazenda Buriti – CNPJ 
35.415.708/0001-98, Supressão da cobertura vegetal nativa com 
destoca/Corte de árvores isoladas, Uberlândia/MG - Processo Nº 
2100.01.0024752/2021-38, data da decisão: 19/01/2022. 
(a) Carlos Luiz Mamede – o Supervisor regional urFBIo Triângulo .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

AvISo DE LICITAÇÃo NA MoDALIDADE LEILÃo
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão comunica que 
realizará os Leilões Nº 05, 06, 07, 08, 09 e 10/2022, por meio 
doSistema Eletrônico de Leilões – SELMG, que poderá ser acessado 
através do sitewww .leiloes .mg .gov .br, de lotes de vEÍCuLoS 
oFICIAIS,EQuIPAMENToS E MATErIAIS DIvErSoS, 
provenientes dos Órgãos/Entidades do Estado de Minas Gerais, em 
sessão eletrônica que terá início no dia 07/02/2022, às 08:00 (oito) 
horas . A visitação dos lotes poderá ser feita nos termos daCLáuSuLA 

 
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 3202201202333470137.


