
 26 – terça-feira, 31 de dezembro de 2019 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
ATO N .º 2112/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005 e inciso II, artigo 85 do Estatuto da 
universidade do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n  .º 43 
 .352 de 15 de novembro de 2013, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Carangola, 
ANDrEA vICENTE TOLEDO ABrEu, MASP n° 0547176-8, com a 
carga horária de 20 (vinte) horas aulas semanais, no período compreen-
dido entre 02/01/2020 a 31/01/2020 .
ATO N .º 2113/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005 e inciso II, artigo 85 do Estatuto da 
universidade do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n  .º 
43  .352 de 15 de novembro de 2013, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Ituiutaba, 
PATrÍCIA ALvES CArDOSO, MASP n° 1371569-3, com a carga 
horária de 20 (vinte) horas aulas semanais, no período compreendido 
entre 02/01/2020 a 31/01/2020 .
ATO N .º 2114/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005 e inciso II, artigo 85 do Estatuto da univer-
sidade do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n  .º 43  .352 
de 15 de novembro de 2013, para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Passos, ITA-
MAr TEODOrO DE FArIA, MASP n° 0894190-8, com a carga horá-
ria de 20 (vinte) horas aulas semanais, no período compreendido entre 
02/01/2020 a 31/01/2020 .
ATO N .º 2115/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005 e inciso II, artigo 85 do Estatuto da 
universidade do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n  .º 
43  .352 de 15 de novembro de 2013, para a função de Professor de 
Educação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Divi-
nópolis, vALDILENE GONÇALvES MACHADO SILvA, MASP n° 
1381682-2, com a carga horária de 20 (vinte) horas aulas semanais, no 
período compreendido entre 02/01/2020 a 31/01/2020 .
ATO N .º 2116/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005 e inciso II, artigo 85 do Estatuto da univer-
sidade do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n  .º 43  .352 
de 15 de novembro de 2013, para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Cláudio, vAL-
DILENE GONÇALvES MACHADO SILvA, MASP n° 1381682-2, 
com a carga horária de 20 (vinte) horas aulas semanais, no período 
compreendido entre 02/01/2020 a 31/01/2020 .
ATO N .º 2117/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005 e inciso II, artigo 85 do Estatuto da 
universidade do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n  .º 43 
 .352 de 15 de novembro de 2013, para a função de Professor de Educa-
ção Superior, Nível vI, Grau A, da unidade Acadêmica de Campanha, 
JOANA BEATrIZ BArrOS PErEIrA, MASP n° 1369140-7, com a 
carga horária de 20 (vinte) horas aulas semanais, no período compreen-
dido entre 02/01/2020 a 31/01/2020 .
ATO N .º 2118/2019 DESIGNA, nos termos do artigo 10, inciso II, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamen-
tada pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 
15 .463 de 13 de janeiro de 2005 e inciso II, artigo 85 do Estatuto da 
universidade do Estado de Minas Gerais, aprovado pelo Decreto n  .º 
43  .352 de 15 de novembro de 2013, para a função de Professor de Edu-
cação Superior, Nível Iv, Grau A, da unidade Acadêmica de Abaeté, 
ANSELMO SEBASTIÃO BOTELHO, MASP n° 1381583-2, com a 
carga horária de 20 (vinte) horas aulas semanais, no período compreen-
dido entre 02/01/2020 a 31/01/2020 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

30 1308958 - 1

POrTArIA/uEMG Nº 159, DE 30 DE DEZEMBrO 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 Engenharia 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 - COFIN, 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 para provimento de cargos da 
carreira de Professor de Educação Superior, para área de Engenharia, 
do quadro de pessoal da universidade do Estado de Minas Gerais, inte-
grada pelos seguintes membros:
I - rafael Maia Nogueira, Masp 752696-5;
II - Michel Fábio de Souza Moreira, Masp 1097613-2;
III - Abner Pinto da Fonseca, Masp 1034477-8;
Iv - vinícius Pereira Gonçalves, Masp 1454487-8;
v - Fabiano rodrigues Marx, Masp 664 .160-9 .
Parágrafo único . A Presidência da Comissão a que se refere o caput do 
presente artigo será exercida pelo servidor rafael Maia Nogueira e, em 
caso de ausência ou impedimento deste, pelo servidor Michel Fábio 
de Souza Moreira .
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 pos 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 - Emir relatórios periódicos à Secretaria de Estado de Planejamento 
e Gestão – SEPLAG sobre o andamento do concurso .
Art. 3º Os membros da Comissão Especial ficam impedidos de parti-
cipar 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 por membros da Comissão Especial, com o fim de beneficiar 
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 administravas cabíveis .
Art . 5º Homologado o concurso público, a Comissão Especial se extin-
guirá automaticamente .
Art . 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas 
Gerais, aos 30 de dezembro de 2019 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

30 1308969 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATO DE DOAÇÃO
Termo de Doação - SEGOv/SCGI - DOAÇÕES – 2019 PrOCESSO 
SEI Nº 1490 .01 .0008809/2019-18 Partes: SEGOv e a CONSOrCIO 
INTErMuNICIPAL MuLTIFINALITárIO DA árEA MINEIrA 
DA SUDENE. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 
veículo (Toyota – Etios Nº: 9BrK19BT8J2108253 ) no valor total de 
r$51 .000,00 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato 
na Imprensa Oficial. Assinam: Olavo Bilac Pinto Neto, pelo doador e 
Edmarcio Moura Leal, pelo donatário .

2 cm -30 1308647 - 1

ExTrATOS DE TErMOS DE PrOrrOGAÇÕES DE OFÍCIO

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000263/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Guanhães . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 215 dias passando seu vencimento para 31/07/2020 . Assina-
tura: 27/12/2019 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000379/2016/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Santa vitória . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 215 dias passando seu vencimento para 31/07/2020 . Assina-
tura: 27/12/2019 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000362/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Guiricema . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 489 dias passando seu vencimento para 28/10/2021 . Assina-
tura: 27/12/2019 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000370/2018/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Marlieria . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 422 dias passando seu vencimento para 22/08/2021 . Assinatura: 
27/12/2019 .

Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491001130/2017/SEGOv/PADEM . Partes EMG/SEGOv e o Muni-
cípio de Buritizeiro . Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência 
por mais 215 dias passando seu vencimento para 31/07/2020 . Assina-
tura: 27/12/2019 .

7 cm -30 1308875 - 1

rATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N . º 0011/2019

PrOCESSO DE COMPrA:1491031 000031/2019
O Secretário de Estado Adjunto de Governo, José Geraldo de Oliveira 
Prado- SEGOv e o Subsecretário de Planejamento e Orçamento, Felipe 
Magno Parreira de Sousa- SEPLAG, rATIFICAM O ATO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO N .º 0011/2019 ,om fulcro nos incisos vIII 
e xvI do artigo 24 da Lei Federal N .º 8 .666, de 21 de junho de 1993, 
observado o disposto no inciso Iv do artigo 1º da resolução SEGOv 
N .º 600 de 24 de março de 2017, Art . 7º da resolução SEPLAG N .º 056 
de 1º de Agosto de 2019, na Nota Jurídica n .ºAJ/SEGOv 1 .399/2019, 
de 20 de dezembro de 2019,Nota Técnica n .º 3, Nota Técnica n .º 76 e 
Termo de saneamento de processo licitatório SEPLAG/DCGCE, para a 
contratação da Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de 
Minas Gerais- PrODEMGE, objetivando a contratação de serviços para 
o SIGCON-MG – Módulo Saída e CAGEC (SEGOv): Hospedagem de 
Sistemas em Ambiente Dedicado Baixa Plataforma, Gerenciamento de 
Conteúdo PROECM, Certificado Digital Servidor Prodemge Servidor 
Web Hierarquia Internacional e Serviço de Instalação para o CAGEC 
e dos seguintes serviços para o Sistema Orçamentário – SISOr e Sis-
tema de Gestão de Convênios – Módulo Entrada – SIGCON – Entrada 
(SEPLAG): Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedicado Baixa 
Plataforma e Certificado de Servidor Web – ICP Brasil- R$ 458.303,03 
(quatrocentos e cinquenta e oito mil trezentos e três reais e três centa-
vos) que ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:à conta d
aseguintedotaçãoorçamentária:1491 .04 .122 .108 .2055 .0001 .3390 .40 .0
3 .0 .10 .1;1491 .04 .122 .108 .2057 .0001 .3390 .40 .03 .0 .10 .1;1501 .04 .121 .1
48 .4626 .0001 .3390 .40 .03 .0 .10 .1;1501 .04 .121 .148 .4629 .0001 .3390 .40 .
03 .0 .10 .1 .Data da assinatura do Ato:30/12/2019-

José Geraldo de Oliveira Prado- Secretário de 
Estado Adjunto de Governo- SEGOv

Felipe Magno Parreira de Sousa- Subsecretário 
de Planejamento e Orçamento- SEPLAG

7 cm -30 1308919 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
AvISO DE LICITAÇÃO – PrOCESSO Nº 044/2019 

- PrEGÃO ELETrÔNICO Nº . 06/2019
OBJETO: aquisição de pneus para os veículosda frota do Gabinete Mili-
tar do Governador do Estado de Minas Gerais e Coordenadoria Esta-
dual de Defesa Civil . O Edital estará disponível no site www .compras .
mg .gov .br e no GMG a partir de 02/01/2020 . Abertura das Propostas 
Comerciais e Sessão do Pregão terão início no dia 15 de janeiro de 2020 
às 09h00min . Maiores informações pelo telefone (31) 3915-0181 . 

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2019 .
3 cm -30 1308793 - 1

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO
ExTrATO DO 1º TErMO ADITIvO AO 

CONTrATO DE PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS DE 
INFOrMáTICA N .º 9209948 (INF-3766 .00) .

Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado e a Com-
panhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais - PrO-
DEMGE . Objeto: Prorrogação de vigência, atualização dos preços uni-
tários dos serviços continuados e alterações qualitativas e quantitativas 
com posterior acréscimo e redução no valor do contrato . vigência: 
29/12/2019 a 28/12/2020 . valor Global Estimado: r$ 1 .163 .064,92 . 
Dotação Orçamentária: 1081 .03 .092 .711 .1092 .0001 .339040-03 .0 .10 .1 .

Belo Horizonte, 27/12/2019 .
3 cm -30 1308669 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
DEFENSOrIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GErAIS e 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO DO ESTADO 
DE MINAS GErAIS - PrODEMGE . Espécie: Segundo Termo Aditivo 
ao Contrato de Prestação de serviços de Informática Nº INF-3472 .00 – 
nº 9171995/2017 . OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato original 
por 12 (doze) meses, a partir de 29/12/2019; atualizar o preço dos servi-
ços continuados, de acordo com os preços vigentes do Anexo I – Con-
dições Comerciais do Caderno de Serviços Prodemge, conforme o subi-
tem 4 .11 .1 da cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento e do reajuste do 
contrato original; incluir itens no serviço de Hospedagem de Servido-
res, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços 
nº018/2018 de 28/12/2018, nº 028/2018 de 28/12/2018 e nº 041/2017 
de 12/09/2017; e alterar o nome da gerência responsável pela prestação 
de Serviço Suporte Técnico a Ambientes de TIC conforme estabelecido 
na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº028/2019 de 31/07/2019 . 
vALOr TOTAL: r$ 91 .068,00 (noventa e um mil e sessenta e oito 
reais) . DOTAÇÃO OrÇAMENTárIA: nº 1441 .03 .092 .726 .4150 .000
1 .339040 .03 .0 .10 .1, conforme Lei Orçamentária nº 23 .290/2019 . Sig-
natários: Gério Patrocínio Soares, rodrigo Antônio de Paiva e Ladimir 
Lourenço dos Santos Freitas . 

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2019 .
5 cm -30 1308722 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
DEFENSOrIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GErAIS e 
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO DO ESTADO 
DE MINAS GErAIS - PrODEMGE . Espécie: Segundo Termo Aditivo 
ao Contrato de Prestação de serviços de Informática Nº INF-3526 .00 – 
nº 9174206/2017 . OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato original 
por 12 (doze) meses, a partir de 28/12/2019; atualizar o preço dos servi-
ços continuados, de acordo com os preços vigentes do Anexo I – Con-
dições Comerciais do Caderno de Serviços Prodemge, conforme o subi-
tem 4 .12 .1 da cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento e do reajuste do 
contrato original; alterar subitem da cláusula 3ª- Da Demanda e volu-
metria, do serviço de Hospedagem de Sistemas em Ambiente Com-
partilhado – Baixa Plataforma, conforme estabelecido na Intervenção 
Direta Caderno de Serviços nº 014/2018 de 28/12/2018; e atualizar o 
item 3 .1, da cláusula 3ª – Da volumetria, do contrato original . vALOr 
TOTAL: r$ 61 .726,92 (sessenta e um mil, setecentos e vinte e seis reais 
e noventa e dois centavos) . DOTAÇÃO OrÇAMENTárIA: nº 1441 .0
3 .092 .726 .4150 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1, conforme Lei Orçamentária nº 
23 .290/2019 . Signatários: Gério Patrocínio Soares, rodrigo Antônio de 
Paiva e Ladimir Lourenço dos Santos Freitas . 

Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2019 .
5 cm -30 1308720 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA OrDEM CrONOLÓGICA DE PAGAMENTO

CATEGOrIA III – PrESTAÇÃO DE SErvIÇOS
Mês/ Ano CNPJ razão Social Data de Exigibilidade Justificativa valor
12/2019 22 .988 .000/0001-84 Serviço Autônomo de água e Esgoto 25/01/2020 Quebra de ordem cronológica de 

pagamento prevista no artigo 5º, 
§3º da Lei 8 .666/93, em virtude de 
recurso financeiro descentralizado 
não alcançar montante financeiro 
suficiente para pagamento das des-
pesas antecedentes .

r$ 121,19
12/2019 17 .419 .847/0001-08 Serviço Autônomo de água e Esgoto 25/01/2020 r$ 41,09

12/2019 19 .130 .038/0001-07 Departamento Municipal de água e 
Esgoto 20/01/2020 r$ 76,27

12/2019 25 .269 .069/0001-46 Serviço Autônomo de água e Esgoto 30/01/2020 r$ 102,18

Lavras/MG, 30 de Dezembro de 2019 .

PAuLO MArCOS FErrEIrA, TEN CEL PM
OrDENADOr DE DESPESAS

JErrY EuSTáQuIO MArTINS, CAP PM
rESPONSávEL TÉCNICO

12 cm -30 1308667 - 1

ExTrATO DE CONvÊNIO

PMMG – 52 BPM/3ª rPM x Prefeitura Municipal de Itabirito/MG . 
Convênio 02/19 . Objeto: Logística para Policiamento Ostensivo . valor 
Total: r$ 334 .800,00 (trezentos e trinta e quatro mil e oitocentos reais) . 
vigência: 01/12/2019 a 30/11/2024 .

2 cm -30 1308821 - 1

TErMO DE ENCErrAMENTO
PMMG/CAP - Contrato nº 14396/2012 de Serviço, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornece-
dor 01 .012 .498/0001-75 - PALHANO COMErCIO E rEPrESEN-
TACOES DE SErvICOS GrAFICOS LTDA, Processo nº 1250133 
000049/2011, Pregão eletrônico . Objeto: Serviço de Produção de vídeos 
com duas edições, filmagens, produção, de roteiros, edições, inserção 
de locuções, legendas, animações, ilustrações, fotos e demais ações 
necessárias ao atendimento das demandas da Diretoria de Apoio Ope-
racional (DAOP) . Encerramento do contrato a partir de 26/12/2019 .

3 cm -30 1308846 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO A CONvÊNIO

PMMG - 6ª rPM/8º BPM x Município de Oliveira/MG - Termo adi-
tivo nº 01/2019 ao Convênio nº 11/2019 . Objeto: Cooperação mútua 
-alteração de vigência e supressão de valor . vigência: de 30/12/2019 à 
29/02/2020. Valor final do convênio: R$ 93.737,71.

2 cm -30 1308947 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO DE CONvÊNIO
PMMG – 14º BPM x Município de Santana do Paraíso/MG; Convênio 
não financeiro 06/2017; 1º TA. Objeto: Acrescer em R$ 243.710,20 ao 
valor atual do presente termo de convênio .

ExTrATO DE TErMO DE CONvÊNIO
PMMG – 12ª rPM x Centro Cultural NZ de idiomas LTDA - LuMY-
NuS . Objeto: Cooperação mútua entre as partes objetivando a con-
cessão de descontos sobre as mensalidades dos cursos oferecidos pela 
Convenente, aos servidores da PMMG e seus beneficiários. Vigência: 
de 31/12/2019 até 30/12/2024 .

ExTrATO DE TErMO DE CONvÊNIO
PMMG – 12ª rPM x Saberes Instituto de Educação LTDA . Objeto: 
Cooperação mútua entre as partes objetivando a concessão de descon-
tos sobre as mensalidades dos cursos oferecidos pela Convenente, aos 
servidores da PMMG e seus beneficiários. Vigência: de 31/12/2019 até 
30/12/2024 .

4 cm -30 1308749 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
PMMG / CTS, CNPJ 16 .695 .025/0001-97 - Contratada: PrODE-
MGE, CNPJ 16 .636 .540/0001-04 – 5º Termo Aditivo ao Contrato nº 
9085427/16 (INF-3133 .00) - Objeto: reduzir do contrato original o 
valor de R$ 3.814,76 que corresponde a 0,15 % do valor inicial atua-
lizado do contrato . Acrescer ao contrato original o valor r$ 15 .299,52 
que corresponde a 0,60% do valor inicial atualizado do contrato. Valor: 
r$ 2 .568 .442,08 .

2 cm -30 1308747 - 1

ExTrATO DE CONTrATAÇÃO
A PMMG/CAA-1 realizou o Pregão Eletrônico, processo nº 
1250165/113/2019, destinado a aquisição de roupeiros em aço 8 por-
tas para unidades da 1ª rPM . A empresa Jonathan de Brito Alves Eler 
(CNPJ 32 .525 .359/0001-79), sagrou-se vencedora do certame com pro-
posta comercial no valor de r$ 37 .959,52 e celebrou-se o contrato nº 
9238430/2019 .

2 cm -30 1308644 - 1

ENCErrAMENTO DE CONTrATO
PMMG/CAP - Contrato nº 11992/2010 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornece-
dor 01 .791 .864/0001-31 - MErCOTAPE MuLTIMIDIA LTDA, Pro-
cesso nº 1250133 000035/2010, Pregão eletrônico . Objeto: Aquisição 
de suprimentos de informática para atender as necessidades da Direto-
ria de recursos Humanos, Centro de Administração Pessoal e Centro 
de Gestão Documental da PMMG . . Encerramento do contrato a partir 
de 26/12/2019 .

2 cm -27 1308584 - 1

ExTrATO DE TErMO ADITIvO
PMMG/CAA-1 x Milione Engenharia e Construções LTDA - EPP, 
CNPJ nº 01 .490 .353/0001-80 realizam o 1º termo Aditivo relativo ao 
contrato 9221428, concernentes à instalação de sistema de segurança 
contra incêndio epânico na sede da 6ª Cia PM do 1º BPM.

1 cm -30 1308645 - 1

ExTrATOS DE CONvÊNIO
PMMG - 17ª Cia PM Ind x Prefeitura de São Domingos do Prata . Con-
vênio 01/2020 . Objeto: repasse de materiais para logística para policia-
mento ostensivo . vigência: 01/01/20 à 31/12/20 . valor: r$ 136 .800,00, 
sendo r$ 114 .000,00 gastos pelo município e r$ 22 .800,00, a contra-
partida da PMMG .

2 cm -30 1308825 - 1

TErMO DE ENCErrAMENTO
PMMG/CAP - Contrato nº 17430/2014 de Serviço, firmado entre o 
ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornecedor 
61 .418 .141/0001-13 - INDuSTrIA GrAFICA BrASILEIrA LTDA, 
Processo nº 1250133 000015/2014, Pregão eletrônico . Objeto: Contra-
tação de empresa para a prestação de serviços especializados em pro-
dução gráfica para a confecção de Cédulas de Identidade Militar, para 
a Polícia Militar de Minas Gerais . Encerramento do contrato a partir 
de 26/12/2019 .

2 cm -30 1308847 - 1

ENCErrAMENTO DE CONTrATO
PMMG/CAP - Contrato nº 10569/2009 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornecedor 
09 .343 .725/0001-57 - vENCEr COMErCIO E SErvICOS LTDA 
ME, Processo nº 1250133 000059/2009, Pregão eletrônico . Objeto: 
AQuISIÇÃO DE PurIFICADOr DE AGuA, CONFOrME PrE-
GÃO ELETrONICO 003/2009-CAP . Encerramento do contrato a par-
tir de 26/12/2019 .

2 cm -27 1308578 - 1

ADITAMENTO CONTrATuAL
PMMG - 15ª rPM x Enged Engenharia e Consultoria Eireli - EPP . 5º 
Aditamento do Contrato nº 9197323/2018 . Prorrogação de vigência por 
mais 06(seis) meses e prorrogação do prazo de execução da obra para o 
dia 06/01/2020 . Nova vigência: 30/06/2020 .

1 cm -30 1308697 - 1

TErMO DE ENCErrAMENTO
PMMG/CAP - Contrato nº 16334/2013 de fornecimento, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornece-
dor 66 .151 .994/0001-55 - Lance confecção e comércio de insígnias 
LTDA ME, Processo nº 1250133 000026/2013, Pregão eletrônico . 
Objeto: Fornecimento de medalhas . Encerramento do contrato a par-
tir de 26/12/2019 .

2 cm -30 1308851 - 1

ExTrATO DE TErMO DE CESSÃO DE uSO 
PMMG – 44º BPM x Prefeitura Municipal de Medina/MG . Ces-
são de uso; Objeto: Bem móvel: veículo marca Fiat modelo Pálio 
Fire, ano 2014/2015, com branca, placa PuW-8487, chassi nº 
9BD17122LF5965662 . vigência: Período de cinco anos a partir da data 
de publicação .

2 cm -20 1307157 - 1

ENCErrAMENTO DE CONTrATO
PMMG/CAP - Contrato nº 10577/2009 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornecedor 
11 .076 .795/0001-38 - STOCK MOBILE COMErCIO DE MOvEIS 
LTDA . - ME, Processo nº 1250133 000059/2009, Pregão eletrônico . 
Objeto: AQuISIÇÃO DE ELETrODOMESTICOS E MOvEIS CON-
FOrME PrEGÃO ELETrONICO 59/2009 . Encerramento do contrato 
a partir de 26/12/2019 .

2 cm -27 1308580 - 1

ExTrATO DE CONvENIO
PMMG - 14ª rPM x Prefeitura Municipal de Gouveia/MG . Convê-
nio 01/2020, Objeto: aperfeiçoamento do policiamento ostensivo na 
localidade de vila Alexandre Mascarenhas, Municipio de Gouveia/
MG, por meio de repasse de material à PMMG . vigência: 01/01/2020 
a 31/12/2020 .

2 cm -30 1308820 - 1

ENCErrAMENTO DE CONTrATO
PMMG/CAP - Contrato nº 11600/2010 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornecedor 
02 .514 .575/0001-58 - FOrMALTA INDuSTrIA E COMErCIO DE 
ArTIGOS MILITArES LTDA, Processo nº 1250133 000014/2010, 
Pregão eletrônico . Objeto: Fornecimento de conjuntos de Medalhas de 
Mérito Profissional, Conjuntos de Medalhas de Mérito Militar, do pre-
gão Eletrônico nº 02/2010-CAP  . Encerramento do contrato a partir de 
26/12/2019 .

2 cm -27 1308581 - 1

TErMO DE ENCErrAMENTO
PMMG/CAP - Contrato nº 16338/2013 de fornecimento, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornece-
dor 00 .941 .611/0001-34 - TEC FrEE INDuSTrIA E COMErCIO 
LTDA - ME, Processo nº 1250133 000026/2013, Pregão eletrônico . 
Objeto: Fornecimento de medalhas . Encerramento do contrato a par-
tir de 26/12/2019 .

2 cm -30 1308849 - 1

ENCErrAMENTO DE CONTrATO
PMMG/CAP - Contrato nº 11989/2010 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GErAIS por meio da PMMG e o fornece-
dor 08 .684 .017/0001-17 - COMErCIAL rOMIE LTDA, Processo nº 
1250133 000035/2010, Pregão eletrônico . Objeto: Aquisição de supri-
mentos de informática para atender as necessidades da Diretoria de 
recursos Humanos, Centro de Administração de Pessoal e Centro de 
Gestão documental da Polícia Militar de Minas Gerais . . Encerramento 
do contrato a partir de 26/12/2019 .

2 cm -27 1308583 - 1

ExTrATO DE CONvÊNIO
PMMG - 13 rPM/ 38 BPM x Prefeitura Municipal de Barroso/MG . 
Convenio 01/2020 . Objeto: estabelecimento de condicoes de coopera-
cao mutua entre os convenentes, visando aperfeicoar o policiamento 
ostensivo e a preservacao da ordem publica no municipio de Barroso . 
valor r$55 .200,00 . vigencia: 12 meses .

2 cm -30 1308730 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

CONCurSO PÚBLICO - PrOvIMENTO 2018/1
DELEGADO DE POLÍCIA SuBSTITuTO

POrTArIA Nº 037/GAB/PCMG/2019

Convoca candidatos nomeados para apresentar os documentos prepara-
tórios à posse, bem como para a realização do Exame Médico Admis-
sional e dá outras providências .

O Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, no uso das atri-
buições que lhe confere o artigo 22, inciso x, da Lei Complementar nº 
129/2013, de 08 de novembro de 2013; e,
Considerando o disposto no artigo 2º, do Decreto nº 46 .968, de 11 de 
março de 2016;
Considerando o teor do Memorando nº 932/AJ-GAB/2017, datado de 
22 de dezembro de 2017, oriundo da Assessoria Jurídica da Polícia 
Civil de Minas Gerais;
Considerando a necessidade e conveniência de submissão dos candida-
tos do Concurso Público para o cargo de Delegado de Polícia Substituto 
a novos exames médicos, visando à atualização da condição de aptidão 
de saúde como pressuposto à nomeação e posse, em razão do transcurso 
de tempo decorrido entre o certame e a presente data;
Considerando o lapso temporal decorrido desde a realização da ava-
liação médica prevista no Edital do Concurso, fator que impõe como 
medida razoável a realização de novos Exames Médicos Admissionais, 
como resguardo de que os candidatos à nomeação e posse continuam 

 
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 3201912302114040126.


