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rETIFICAÇÃo – ATo Nº 58/2019
Retifica no(s) Ato(s) de Mudança de Lotação, referente ao(s) 
servidor(es): Ato nº 50/2019 publicado em 20/08/2019, por incorreção 
na admissão, onde se lê: Muda a lotação para: unaí: EE “Domingos 
Pinto Brochado”, MaSP 1 .261 .305-5, valdison Batista Fernandes, adm . 
03, PEB1C – 08h/a da EE Dom Eliseu, unaí; leia-se: Muda a lota-
ção para: unaí: EE “Domingos Pinto Brochado”, MaSP 1 .261 .305-5, 
valdison Batista Fernandes, adm . 04, PEB1A, 08h/a da EE Dom Eli-
seu, unaí .

rETIFICAÇÃo – ATo Nº 59/2019
Retifica no(s) Ato(s) de Lotação, referente ao(s) servidor(es): Unaí: EE 
“Domingos Pinto Brochado”, MaSP 1 .261 .305-5, valdison Batista Fer-
nandes, adm . 03, PEB1A, Ato nº 26/2019 publicado em 20/08/2019, 
por incorreção na publicação, onde se lê: adm. 04, PEB1C, Filosofia – 
8h/a, a contar de 29/07/2019, leia-se: adm. 04, PEB1A, Filosofia – 8h/a, 
a contar de 29/07/2019 .

rETIFICAÇÃo – ATo Nº 60/2019
Retifica no(s) Ato(s) de Ampliação de Carga Horária, referente 
ao(s) servidor(es): unaí: EE “Domingos Pinto Brochado”, MaSP 
1 .261 .305-5, valdison Batista Fernandes, adm . 03, PEB1A, Ato nº 
05/2019 publicado em 20/08/2019, por incorreção na publicação, 
onde se lê: adm . 04, PEB1C, de 08 para 09 aulas semanais, a partir de 
30/07/2019; leia-se: adm . 04, PEB1A, de 08 para 09 aulas semanais, a 
partir de 30/07/2019 .

rETIFICAÇÃo – ATo Nº 61/2019
Retifica no(s) Ato(s) de Férias-Prêmio/Concessão, referente ao(s) 
servidor(es): riachinho: EE “José de Alencar”, MaSP 547 .800-3, Érica 
Aparecida Moreira Axhcar, adm . 05, PEB1A, Ato nº 08/2019 publicado 
em 23/03/2019, por incorreção na data de concessão, onde se lê: refe-
rente ao(s) 1º, 2º e 3º quinquênio(s) de exercício, a contar de 31/08/2017 
(data de protocolo), com aproveitamento de tempo da adm . 01 - PEB, 
do qual foi desligado, leia-se: referente ao(s) 1º, 2º e 3º quinquênio(s) 
de exercício, a contar de 29/08/2017 (data de protocolo), com aprovei-
tamento de tempo da adm . 01 - PEB, do qual foi desligado .

rETIFICAÇÃo – ATo Nº 62/2019
Retifica no(s) Ato(s) de Opção de Remuneratória, referente ao(s) 
servidor(es): riachinho: EE “José de Alencar”, MaSP 610 .270-1, Neide 
Aparecida da Silva, PEB3P, adm . 02 e EEB1A, adm . 04, Ato nº 02/2019 
publicado em 13/07/2019, por incorreção na publicação, onde se lê: 
PEB3P, adm . 02 e EEB1A, adm . 04, pela remuneração do(s) cargo(s) 
de provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) da remu-
neração do cargo de provimento em comissão de Diretor de Escola – D 
III, a partir de 01/07/2019, vinculado ao cargo de EEB1A, adm . 04; 
leia-se: PEB3P, adm . 02 e EEB1A, adm . 04, pela remuneração do(s) 
cargo(s) de provimento efetivo acrescido de 50% (cinquenta por cento) 
da remuneração do cargo de provimento em comissão de Diretor de 
Escola – D Iv, a partir de 01/07/2019, vinculado ao cargo de EEB1A, 
adm . 04 .
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SrE metropolitana c
Diretora: Gláucia Cristina Pereira dos Santos ribeiro

FÉrIAS–PrÊMIo/AFASTAMENTo – ATo Nº 130/2019
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos do inciso I § 2º do art . 3º da resolução Conjunta SEPLAG/
SEE Nº 8 .656, de 02/07/2012, ao (s) servidor(es): Pedro Leopoldo – 
E .E . Imaculada Conceição - 9679, MaSP 961565-9, Leila Aparecida 
de oliveira Morais, PEB1B, 3º cargo, por 01 mês, ref . ao 1º quinq . de 
exercício, a partir da data de publicação .
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oPÇÃo rEMuNErATÓrIA – ATo Nº 46/2019 
rEGISTrA oPÇÃo rEMuNErATÓrIA, nos termos do inciso II, 
art . 23 da Lei nº 21710, de 2015 e art . 28-A da Lei nº 15293, de 2004, 
da servidora: Lagoa Santa – EE Nilo Mauricio T Figueiredo – 9407, 
Masp 959704-8, Leidiany Beatriz Bosco Ferreira, ATB3G, admissão 
01, pela remuneração do cargo de provimento efetivo acrescida de 50% 
da remuneração do cargo de provimento em comissão de Secretário de 
Escola - SEII, a partir de 09/09/2019 .
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universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues
PorTArIA uEMG Nº 93, de 10 de setembro de 2019 .

Constitui Comissão Interna de Seleção e Coordenação do Programa de 
Capacitação de recursos Humanos – PCrH FAPEMIG no âmbito da 
uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no 
uso de suas atribuições legais e estatutárias, considerando as determina-
ções da FAPEMIG para implementação do Programa de Capacitação de 
recursos Humanos, contidas no Manual – PCrH FAPEMIG;
rESoLvE:
Art . 1º Fica constituída, no âmbito da universidade do Estado de Minas 
Gerais - uEMG, Comissão Interna de Seleção e Coordenação do Pro-
grama de Capacitação de recursos Humanos – PCrH da FAPEMIG, 
composta pelos seguintes servidores, sob a presidência da primeira:
I - Magda Lúcia Chamon, Masp 0143090-9;
II - Thiago Torres Costa Pereira, Masp 1323989-2;
III - Alecir Francisco de Carvalho, Masp 1009656-8;
Iv - Núbia Braga ribeiro, Masp 1300733-1;
v - rita Aparecida da Conceição ribeiro, Masp 1231056-1 .
Art . 2º A Comissão a que se refere o art . 1º terá as seguintes 
atribuições:
I - dar ampla divulgação, no âmbito da instituição, ao Programa de 
Capacitação de recursos Humanos/PCrH e ao Plano Institucional de 
Capacitação de recursos Humanos;
II - divulgar e fornecer aos funcionários da instituição as informações 
sobre as oportunidades de capacitação, democratizando o acesso às 
modalidades de apoio previstas no Programa;
III - promover a seleção do pessoal habilitado a ser treinado;
Iv - responsabilizar-se por todos os procedimentos jurídico-adminis-
trativos pertinentes;
v - responsabilizar-se pela qualidade, precisão e veracidade das infor-
mações prestadas à FAPEMIG relativas aos pleitos apresentados;
vI - garantir a execução de todas as atividades de sua competência 
necessárias à operacionalização do Plano Institucional;
vII - cumprir outras atribuições que sejam determinadas pela reitora 
ou pela FAPEMIG .
Art . 3º A Presidente da Comissão será a responsável pelo acompanha-
mento da implementação do Plano Institucional e pela submissão e tra-
mitação dos pleitos dele decorrentes .
Art . 4º A Comissão Interna de Seleção e Coordenação será renovada 
anualmente, através da substituição de, no mínimo, 1/5 (um quinto) de 
seus membros .
Art . 5º - Fica revogada a Portaria uEMG nº 64, de 03 de agosto de 
2018 .
Art . 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 10 de setembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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PorTArIA/uEMG Nº 96, DE 13 DE SETEMBro DE 2019 .
Constitui Comissão Especial de Acompanhamento de Concurso Público 
para provimento de cargos da carreira de Professor de Educação Supe-
rior para área de Química do quadro de pessoal da universidade do 
Estado de Minas Gerais .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições, e tendo em vista a autorização do Comitê de orçamento e 
Finanças para a realização de concurso público, visando ao provimento 
de cargos efetivos de Professor de Educação Superior,

rESoLvE:
Art . 1º Fica constituída Comissão Especial encarregada de promover 
o acompanhamento do concurso público destinado ao provimento de 
cargos da carreira de Professor de Educação Superior para área de Quí-
mica do quadro de pessoal da universidade do Estado de Minas Gerais, 
integrada pelos seguintes membros:
I - Daniela Maria rocco Carneiro, Masp 1459918-7;
II - Allynson Takehiro Fujita, Masp 1175637-6;
III - Evaneide Nascimento Lima, Masp 1055279-2;
Iv - Leonardo Elias de Jesus Neto, Masp 1395673-5;
v - Fabiano rodrigues Marx, Masp 664 .160-9;
vI - verônica Aparecida Silva Severino, Masp 1395779-0;
vII - vinícius Pereira Gonçalves, Masp 1454487-8 .
Parágrafo único . A Presidência da Comissão a que se refere o caput 
do presente artigo será exercida pela servidora Daniela Maria rocco 
Carneiro e, em caso de ausência ou impedimento desta, pelo professor 
Allynson Takehiro Fujita .
Art . 2º Compete à Comissão Especial:
I - Participar do mapeamento das vagas bem como da forma de distri-
buição dessas por áreas de conhecimento e especialidades;
II - Auxiliar na definição dos tipos de provas e das etapas que irão com-
por o Concurso Público;
III - Apresentar conteúdos programáticos para as provas, bem como 
referências bibliográficas para os candidatos;
Iv - Elaborar o edital de regência do concurso para a execução do 
certame;
v - Planejar e monitorar as atividades de execução do concurso;
vI - Avaliar casos excepcionais que não estejam previstos em Edital;
vII - Emitir relatórios periódicos à Secretaria de Estado de Planeja-
mento e Gestão – SEPLAG sobre o andamento do concurso .
Art. 3º Os membros desta Comissão Especial ficam impedidos de par-
ticipar do concurso na condição de candidatos, fiscais ou avaliadores, 
estendendo-se tal vedação a seus parentes até terceiro grau .
Art. 4º Comprovada a utilização de informações confidenciais sobre o 
concurso pelos membros da Comissão Especial, com o fim de benefi-
ciar a si ou a outrem, ou com o intuito de comprometer a credibilidade 
do certame, estará o responsável sujeito às penalidades previstas no art . 
311-A do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo das responsabilidades 
civis e administrativas cabíveis .
Art . 5º Homologado o concurso público, a comissão de que trata o art . 
1º desta Portaria se extinguirá automaticamente .
Art . 6º Fica revogada a PorTArIA/uEMG Nº 18, de 07 de fevereiro 
de 2019 .
Art . 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

universidade do Estado de Minas Gerais em Belo 
Horizonte, aos 13 de setembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora
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A Magnífica Reitora da Universidade do Estado de Minas Gerais exo-
nera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, de 
5 de julho de 1952, JoSE ArNALDo MATTA MACHADo, MASP 
1033968-7, do cargo de provimento em comissão código DAI-25 
uM1100004, da universidade do Estado de Minas Gerais, a contar de 
05/09/2019 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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ATo N .º 1928/2019 APoSENTA nos termos do Art . 3° da Emenda à 
Constituição Federal n° 47/2005, com direito adquirido a percepção da 
razão de 5/10 (cinco décimos) da diferença entre o vencimento do cargo 
em comissão de Diretor de Faculdade, código uMDF-01, e do cargo 
efetivo, o servidor JoSE ArNALDo DA MATTA MACHADo, Masp 
n° 1033968-7, Professor de Educação Superior, Nível v, Grau F, da 
Escola de Design, a contar de 05/09/2019 .

ATo N .º 1929/2019 AuTorIZA CoNTAGEM EM DoBro das férias 
prêmio para fins de aposentadoria e adicionais, nos termos do Inciso I 
e II, do art . 114, do ADCT da CE/1989, ao servidor JoSE ArNALDo 
DA MATTA MACHADo, Masp n .º 1033968-7 Professor de Educação 
Superior, Nível v, Grau F, da Escola de Design, de 2 (dois) meses, refe-
rente ao 1º quinquênio .

ATo Nº . 1930/2019 CoNvErTE FÉrIAS-PrÊMIo EM ESPÉ-
CIE, nos termos do art . 117 do ADCT da CE/1989, ao servidor JoSE 
ArNALDo DA MATTA MACHADo, Masp nº 1033968-7, da Escola 
de Design, referente ao saldo de 06 (seis) meses de férias-prêmio, da 
função de Professor de Educação Superior, Nível v, Grau F, por oca-
sião de aposentadoria .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora
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universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza
PorTArIA Nº 148 – rEITor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, estatu-
tárias e regimentais que lhe são conferidas e, considerando: a Lei Dele-
gada nº . 175, de 26 de janeiro de 2007; a Lei Delegada nº . 180, de 20 
de janeiro de 2011; a Lei Delegada nº . 182, de 21 de janeiro de 2011; 
o Decreto nº . 45 .536, de 27 de janeiro de 2011; resolve: Art . 1º Exone-
rar José Lúcio Ferreira Higino, MASP 1085014-7, do cargo de provi-
mento em comissão DAI – 30 MC 1100125, da universidade Estadual 
de Montes Claros - unimontes . Art . 2º revogadas as disposições em 
contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . regis-
tre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .
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PorTArIA Nº 150 – rEITor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, Pro-
fessor Antonio Alvimar Souza no uso das atribuições legais, estatutárias 
e regimentais que lhe são conferidas: resolve: Art . 1º Designar Paulo 
Henrique Machado ovídio, MASP 1210309-9, para responder pela 
DIrETorIA ADMINISTrATIvA do Hospital universitário Clemente 
de Faria, da universidade Estadual de Montes Claros - unimontes . Art . 
2º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor 
na data de sua publicação . registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .
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PorTArIA Nº 147 - rEITor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, e considerando: a elei-
ção realizada nos termos do artigo 63 do regimento Geral da univer-
sidade, no Departamento de Direito Privado do Centro de Ciências 
Sociais Aplicas - CCSA, conforme informado no memorando Memo-
rando  .uNIMoNTES/CCSA . nº 117/2019  (7395083); rESoLvE: 
Art . 1º DISPENSAr JoÃo ADILSoN NuNES oLIvEIrA - MASP 
1046109-3, da chefia do Departamento de Direito Privado da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros - unimontes . Art . 2º DESIGNAr 
JANICE CLAuDIA FrEIrE SANT’ANA - MASP 1045702-6, para 
responder pela chefia do Departamento de Direito Privado da Univer-
sidade Estadual de Montes Claros - unimontes . Art . 3º revogadas as 
disposições em contrário, esta Portaria tem seus efeitos jurídicos retro-
ativos a 10/09/2019 . registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .
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PorTArIA Nº 151 – rEITor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas: resolve: Art . 1º Designar 
Tadeu Nunes Ferreira, MASP 1045016-1, para responder pela DIrE-
TorIA DE ENFErMAGEM do Hospital universitário Clemente de 
Faria, da universidade Estadual de Montes Claros - unimontes . Art . 2º 
revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na 
data de sua publicação . registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .
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PorTArIA Nº 149 – rEITor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, estatu-
tárias e regimentais que lhe são conferidas e, considerando: a Lei Dele-
gada nº . 175, de 26 de janeiro de 2007; a Lei Delegada nº . 180, de 20 
de janeiro de 2011; a Lei Delegada nº . 182, de 21 de janeiro de 2011; 
o Decreto nº . 45 .536, de 27 de janeiro de 2011; resolve: Art . 1º Exone-
rar José Lúcio Ferreira Higino, MASP 1085014-7, do cargo de provi-
mento em comissão DAI – 30 MC 1100125, da universidade Estadual 
de Montes Claros - unimontes . Art . 2º revogadas as disposições em 
contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação . regis-
tre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .
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Ato nº 154 - Reitor/2019 - O Magnífico Reitor da Universidade Esta-
dual de Montes Claros exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, JoSÉ LÚCIo FErrEIrA HIGINo, 
MASP 1085014-7, do cargo de provimento em comissão DAI-30 
MC1100125 da universidade Estadual de Montes Claros .
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PorTArIA Nº 147 – rEITor/2019
o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, e considerando: a eleição 
realizada nos termos do artigo 63 do regimento Geral da universidade, 
no Departamento de Direito Privado do Centro de Ciências Sociais 
Aplicas - CCSA, conforme informado no memorando Memorando .
uNIMoNTES/CCSA .nº 117/2019 (7395083); resolve: Art . 1º Dis-
pensar João Adilson Nunes Oliveira - MASP 1046109-3, da chefia do 
Departamento de Direito Privado da universidade Estadual de Montes 
Claros - unimontes . Art . 2º Designar Janice Claudia Freire Sant’ana 
- MASP 1045702-6, para responder pela chefia do Departamento de 
Direito Privado da universidade Estadual de Montes Claros - uni-
montes . Art . 3º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria 
tem seus efeitos jurídicos retroativos a 10/09/2019 . registre-se . Divul-
gue-se . Cumpra-se .
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ATo Nº 331 – DIrETorIA CCBS – uNIMoNTES/2019 - A Diretora 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professora NAIr AMELIA PrA-
TES BArrETo, e a Chefe do Departamento de Biologia Geral Profes-
sora FABIANA DA SILvA vIEIrA MATrANGoLo, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas pela Portaria 056-reitor/2016, de 03 de 
agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
de 05 de agosto de 2016, DISPENSAM, a contar de 05/08/2019, para 
alteração do período de vigência do contrato, nos termos do artigo 10, § 
5º da Lei Estadual n . 10 .254/90, as seguintes servidoras:
Masp 05975982 – Gilzeane dos Santos Santana Prazeres, 40h/a .
Masp 14194112 – Islaine Franciely Pinheiro de Azevedo, 40h/a .
ATo Nº 332 – DIrETorIA CCBS – uNIMoNTES/2019 - A Diretora 
do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da universidade Estadual 
de Montes Claros - uNIMoNTES, Professora NAIr AMÉLIA PrA-
TES BArrETo, e a Chefe do Departamento de Biologia Geral, Pro-
fessora FABIANA DA SILvA vIEIrA MATrANGoLo, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 056-reitor/2016, de 
03 de agosto de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais de 05 de agosto de 2016, DESIGNAM, nos termos do artigo 
10, inciso II da Lei Estadual n . 10 .254, de 20 de julho de 1990, regula-
mentada pelo Decreto n . 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n . 
15 .463, de 13 de janeiro de 2005, para o cargo de Professor de Educa-
ção Superior, as seguintes servidoras:
ProFESSor DE EDuCAÇÃo SuPErIor – NÍvEL vI
PArA o PErÍoDo DE 05/08/2019 A 31/12/2019
Masp 05975982 - Gilzeane dos Santos Santana Prazeres; Biofísica, 
Controle de Qualidade de Produtos e Processos, Bioquímica, 40h/a .
Masp 14194112 – Islaine Franciely Pinheiro de Azevedo; Biologia dos 
vegetais Inferiores, Anatomia vegetal, Paleontologia, Biologia Floral e 
reprodutiva, Inserção da Botânica na Educação, 40h/a .
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Editais e Avisos
SEcrEtAriA-GErAL

CoMuNICAÇÃo SECGErAL/GABINETE Nº 1/2019
Belo Horizonte, 13de setembrode 2019 .

CoMuNICADo
PuBLICAÇÃo DEINDICADoS E DATAPArA SorTEIo DA SuB-
CoMISSÃo TÉCNICA DE LICITAÇÃo PArA CoNTrATAÇÃo 
DE SErvIÇoS DE PuBLICIDADE
o Secretário-Geral, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 
no art . 10, §§ 2º e 4º, Lei Federal nº 12 .232, de de 29 de abril de 2010, 
no uso de suas atribuições legais, publica os nomes dos indicados a 
participarem do sorteio para composição da Subcomissão Técnica de 
Licitação da concorrência pública, a ser iniciada no exercício de2019, 
destinada à contratação de serviços de publicidade, por meio de agên-
cias de publicidade e propaganda, para atendimento à administração 
direta do Poder Executivode Minas Gerais:

NoMES INDICADoS PArA A CATEGorIA 
INTEGrANTES INTErNoS

Nº NoME ExErCÍCIo

1 Amália Goulart Moreira 
César

Núcleo Central de Imprensa 
- SECGErAL

2 Ana Elisa de Moraes Mourão Núcleo Central de Publicidade 
- SECGErAL

3 Andreza Gischewski Costa Assessoria de Comunicação do 
Governador - SECGErAL

4 Fernando Junqueira Ferraz Assessoria de Comunicação Social 
- SEPLAG

5 Joney Fonseca vieira Assessoria de Comunicação Social 
- SES

6 Marcelle ribeiro Melasso Núcleo Central de Publicidade 
- SECGErAL

7 Marcelo Landi Matte Secretaria de Estado de Cultura e 
Turismo

8 Marco Antônio Lage CEMIG

9 Marta Emília Pinto Botelho Assessoria de Comunicação Social 
- SEE

10 Nestor Francisco de oliveira vice-Governadoria

11 Pablo Medrado Calaça 
Fonseca

Núcleo Central de Publicidade 
- SECGErAL

12 ronaldo Morais de Paica 
Junior

Diretoria de Planejamento e Ges-
tão de Conteúdos - SECGErAL

NoMES INDICADoS PArA A CATEGorIA 
INTEGrANTES ExTErNoS

Nº NoME vINCuLAÇÃo
1 Bruno Costa Bianchini rede Itatiaia

2 José Luiz da Silva Mathias 
Borel

Secretaria Mun . de Comunicação 
de Contagem/MG

3 Leandro Figueiredo Magalhães Grupo BAND Comunicação

4 Luciano resende Jornal Hoje em Dia

5 Maria P . Socorro Costa 
Almeida Grupo vB Comunicação

6 rodrigo Carneiro rádio 98 FM

Dentre aqueles acima indicados, serão sorteados quatro nomes para 
a categoria membros internos e doisnomespara a categoria membros 
externos, paracomporaSubcomissão Técnica de Licitação, colegiado 
responsável por analisar ejulgaras propostas técnicas da aludida con-
corrência pública, nos termos do edital a ser publicado .
Fica marcadapara o dia 26 de setembro de 2019, às 10:00, a sessão 
pública para osorteio dos membros da Subcomissão, aqual ocorrerá 
na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves - rodovia Papa 
João Paulo II, 3777, Sala nº 7, 2º andar do Edifício Gerais, bairro Serra 
verde, Belo Horizonte - MG .

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019 .
Igor Eto

Secretário-Geral
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GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
rATIFICAÇÃo DE ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

o Subchefe do Gabinete Militar do Governador, no uso de suas atribui-
ções e com fundamento no artigo 24, da Lei nº 8 .666 de 21 de junho de 
1993, rATIFICA e CoNvALIDA a Dispensa de Licitação n . 01/2019, 
Processo de Compra n . 55/2019, para contratação da Fundação João 
Pinheiro, inscritano CNPJ sob o n . 17 .464 .652/0001-80, para ministrar 
o curso de Formação de Pregoeiros para os seguintes servidores Lor-
ranny Chagas Sabino, rosângela de Andrade Santos, Ednando roberto 
Silva, Taciana Pereira de Paula Jorge, Fracielle Santos de Souza e Alex 
Beltrano, no período de 16 à 20 de setembro de 2019, ao custo total de 
r$2 .574,42 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e 
dois centavos) à conta da dotação orçamentária n .º 1071 .04 .122 .701 .20
02 .0001 .3391 .39 .53 .0 .10 .1 . 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2019 . 
(a) Helvécio Fraga dos Santos .

4 cm -13 1272477 - 1

ExTrATo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº 07/2019
o Ten Cel PM Subchefe do Gabinete Militar do Governador torna 
público que registrou os preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte de água potável, 
para atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios 
afetados pelos desastres da seca ou estiagem . Partes: Gabinete Militar 
do Governador e vanderlandio Batista de oliveira, Lote 01 – valor uni-
tário r$57,80 . vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura . A 
íntegra da ArP encontra-se a disposição dos interessados no sítio: www .
compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 13/09/2019 . Assinatura: Ten Cel . 
PM Helvécio Fraga dos Santos e vanderlandio Batista de oliveira .

ExTrATo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº 07A/2019
o Ten Cel PM Subchefe do Gabinete Militar do Governador torna 
público que registrou os preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte de água potável, 
para atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios 
afetados pelos desastres da seca ou estiagem . Partes: Gabinete Mili-
tar do Governador e Mecta Northi Serviços Eireli – ME . Lote 02 – 
valor unitário r$ 59,78 . Lote 06 – valor unitário r$60,00 . vigência: 12 
(doze) meses a partir da sua assinatura . A íntegra da ArP encontra-se 
a disposição dos interessados no sítio: www .compras .mg .gov .br . Belo 
Horizonte, 13/09/2019 . Assinatura: Ten Cel . PM Helvécio Fraga dos 
Santos e Daniele Kennedy Gomes Costa .

ExTrATo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº 07B/2019
o Ten Cel PM Subchefe do Gabinete Militar do Governador torna 
público que registrou os preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte de água potável, 
para atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios 
afetados pelos desastres da seca ou estiagem . Partes: Gabinete Militar 
do Governador e rosana Batista Silva – ME . Lote 03 – valor unitário 
r$ 63,00 . vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura . A ínte-
gra da ArP encontra-se a disposição dos interessados no sítio: www .
compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 13/09/2019 . Assinatura: Ten Cel . 
PM Helvécio Fraga dos Santos e rosana Batista Silva .

ExTrATo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº 07C/2019
o Ten Cel PM Subchefe do Gabinete Militar do Governador torna 
público que registrou os preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte de água potável, 
para atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios 
afetados pelos desastres da seca ou estiagem . Partes: Gabinete Militar 
do Governador e Geraldo romulo Amorim Eireli – ME . Lote 04 – valor 
unitário r$63,75 . Lote 07 – valor unitário r$63,40 . vigência: 12 (doze) 
meses a partir da sua assinatura . A íntegra da ArP encontra-se a dispo-
sição dos interessados no sítio: www .compras .mg .gov .br . Belo Hori-
zonte, 13/09/2019 . Assinatura: Ten Cel . PM Helvécio Fraga dos Santos 
e Geraldo romulo Amorim .

ExTrATo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº 08/2019
o Ten Cel PM Subchefe do Gabinete Militar do Governador torna 
público que registrou os preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte de água potável, 
para atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios 
afetados pelos desastres da seca ou estiagem . Partes: Gabinete Militar 
do Governador e Geraldo romulo Amorim Eireli – ME . Lote 01 – valor 
unitário r$ 14,75 . vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura . 
A íntegra da ArP encontra-se a disposição dos interessados no sítio: 
www .compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 13/09/2019 . Assinatura: Ten 
Cel . PM Helvécio Fraga dos Santos e Geraldo romulo Amorim .

ExTrATo DA ATA DE rEGISTro DE PrEÇoS Nº 08A/2019
o Ten Cel PM Subchefe do Gabinete Militar do Governador torna 
público que registrou os preços para eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte de água potável, 
para atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios 
afetados pelos desastres da seca ou estiagem . Partes: Gabinete Mili-
tar do Governador e Jarbas Alves Almeida . Lote 02 – valor unitário 
r$14,75 . Lote 03 – valor unitário r$ 14,78 . Lote 04 – valor unitário 
r$14,79 . vigência: 12 (doze) meses a partir da sua assinatura . A íntegra 
da ArP encontra-se a disposição dos interessados no sítio: www .com-
pras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 13/09/2019 . Assinatura: Ten Cel . PM 
Helvécio Fraga dos Santos e Keile Daniela Martins Araújo .

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
resumo do Quinto Termo Aditivo ao contrato nº 9078092 celebrado 
entre o Estado de Minas Gerais, através do Gabinete Militar do Gover-
nador, e a Sociedade Empresária Líder Táxi Aéreo S/A – Air Brasil . 
objeto: prorrogação excepcional da vigência do contrato a partir de 
29/08/2019 até 31/12/2019, reajuste do valor contratual na razão de 
3,22% (três virgula vinte e dois por cento), bem como a supressão de 
aproximadamente 67,87% (sessenta e sete virgula oitenta e sete por 
cento) ao valor inicialmente contratado, na razão de r$ 167 .411,87 
(cento e sessenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e sete 
centavos) . Signatários: Ten Cel PM Helvécio Fraga dos Santos, Junia 
Hermont Correa e Cynthia Carla Eliziário de oliveira .
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ADvocAciA-GErAL Do EStADo
ExTrATo DE CoNTrATo N .º 9220550

ProCESSo SEI N .º 1080 .01 .0026955/2019-43
Modalidade: Pregão Eletrônico n .º 14/2019 - Processo de Compra: 
1081017-14/2019 .
Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a 
empresa Hu Conservação de Elevadores LTDA . objeto: Contratação 
de serviço de manutenção preventiva, corretiva e limpeza em elevador 
da marca ThyssenKrupp, com fornecimento de peças e componentes, 
bem como todos os materiais de consumo necessários a execução dos 
serviços, tais como lubrificantes, limpadores, baterias e outros congêne-
res para atender a regional de varginha da Advocacia-Geral do Estado 
de Minas Gerais, que serão prestados nas condições estabelecidas no 
Termo de referência, anexo do Edital . vigência: 12 meses, a contar 
da data de sua publicação no órgão oficial de imprensa. Valor Global: 
r$ 18 .999,96 . Dotação orçamentária: 1081 .03 .122 .701 .2002 .0001 .33
90 .39-21 .0 .10 .1 .

Belo Horizonte, 12 de setembro de 2019 .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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