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ProCESSo Nº 39 .932

rELATorA: GIrLAINE FIGuEIrÓ oLIvEIrA
PARECER Nº 366/2020

AProvADo EM 26 .8 .2020
recredenciamento da Fundação Educacional de Formiga – MG – 
FuoM, mantenedora do Colégio uNIFor, de Ensino Fundamental 
(anos finais) e Ensino Médio, e do Colégio UNIFOR – Unidade II, de 
Ensino Fundamental (anos iniciais), no município de Formiga .
Conclusão
Considerando o atendimento às exigências legais, sou por que este Con-
selho responda afirmativamente ao recredenciamento da Fundação Edu-
cacional de Formiga – MG – FuoM, entidade mantenedora do Colégio 
UNIFOR, de Ensino Fundamental (anos finais) e Ensino Médio, e do 
Colégio uNIFor – unidade II, de Ensino Fundamental (anos iniciais), 
do município de Formiga, pelo prazo de 05 (cinco) anos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA Do 
ENSINo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo N° 39 .837
rELATorA: GIrLAINE FIGuEIrÓ oLIvEIrA

PARECER Nº 367/2020
AProvADo EM 26 .8 .2020

recredenciamento da entidade Sociedade Educacional Mineira Ltda, 
mantenedora do Centro Educacional Mineiro, no município de Belo 
Horizonte .
Conclusão
Considerando o cumprimento da diligência, sou por que este Conselho 
se manifeste pelo recredenciamento da entidade Sociedade Educacional 
Mineira Ltda, mantenedora do Centro Educacional Mineiro, no municí-
pio de Belo Horizonte, pelo período de 08.02.2017 a 08.02.2021, a fim 
de que a instituição faça jus às certidões referentes à regularidade das 
obrigações trabalhistas, contribuições previdenciárias e FGTS, compro-
vados os pagamentos dos acordos feitos com os órgãos competentes .
Permanecendo as irregularidades, seja providenciado, pelo serviço de 
inspeção escolar da SrE Metropolitana B, o encerramento das ativida-
des escolares, com o recolhimento dos arquivos .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA Do 
ENSINo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

ProCESSo Nº 27 .872
rELATorA: GIrLAINE FIGuEIrÓ oLIvEIrA

PARECER Nº 368/2020
AProvADo EM 26 .8 .2020

recredenciamento da entidade Florence Instituto Educacional Ltda – 
ME e autorização de funcionamento do Curso de Especialização Téc-
nica de Nível Médio em Enfermagem do Trabalho ministrado pela 
Escola de Enfermagem Florence Nightingale, no município de Caeté, 
para fins exclusivos de expedição de documentos.
Conclusão
Pelo exposto, sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente 
à autorização de funcionamento do curso de Especialização Técnica de 
Nível Médio em Enfermagem do Trabalho ministrado, ao desabrigo da 
norma, pela Escola de Enfermagem Florence Nightingale, no municí-
pio de Caeté, para fins exclusivos de validação dos atos escolares prati-
cados, sem cobertura legal, com vistas à expedição de documentos .
Fica aprovado o respectivo Plano de Curso .
É o parecer.

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProCESSo Nº 40 .022
rELATorA: GIrLAINE FIGuEIrÓ oLIvEIrA

PARECER Nº 369/2020
AProvADo EM 26 .8 .2020

recredenciamento da entidade Centro Educacional Dylla Ltda ., mante-
nedora do Colégio Santa Luzia, de Campos Gerais .
Conclusão
À vista do exposto, sou por que este Conselho responda afirmativa-
mente ao recredenciamento da entidade Centro Educacional Dylla 
Ltda ., mantenedora do Colégio Santa Luzia, situado na rua Santa Tere-
zinha, nº 389, no município de Campos Gerais, pelo prazo de 05 (cinco) 
anos, a contar de 06 .3 .2017 .
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
a) Girlaine Figueiró oliveira – relatora

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA Do 
ENSINo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental acompanha o parecer da Câmara 
do Ensino Médio .

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2020 .
a) Maria do Carmo Menicucci de oliveira – relatora

04 1395508 - 1

Iv - inclusão de disciplinas optativas e carga horária para desenvolvi-
mento de disciplinas eletivas;
v - cômputo de carga horária de atividades de extensão;
vI - atualização dos conteúdos obrigatórios conforme as novas dire-
trizes curriculares e admissão de conteúdos transversais definidos pelo 
Ministério da Educação; e
vII - carga horária total de 4 .290 (quatro mil, duzentos e noventa) 
horas, distribuídas em:
a) 3.150 (três mil, cento e cinquenta) horas de disciplinas obrigatórias;
b) 270 (duzentos e setenta) horas de disciplinas optativas;
c) 30 (trinta) horas de disciplinas eletivas;
d) 120 (cento e vinte) horas de Atividades Complementares;
e) 450 (quatrocentos e cinquenta) horas de Atividades de Extensão;
f) 210 (duzentas e dez) horas de Estágio Curricular Supervisionado, e
g) 60 (sessenta) horas de Trabalho de Conclusão de Curso .
Art . 2º o Projeto Pedagógico do curso de Bacharelado em Engenha-
ria de Produção da unidade de Passos está disponível, na íntegra, na 
página eletrônica da universidade .
Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 02 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
Presidenta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão

04 1395118 - 1

PORTARIA/UEMG Nº 085, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
Instaura Sindicância Administrativa Investigatória .
Art . 1º Fica determinada, nos termos dos artigos 218 e 219, da Lei nº 
869, de 05 de julho de 1952, a instauração de Sindicância Administra-
tiva, para apurar possível conflito interno envolvendo alunos, divididos 
em razão da forma de ingresso, e para a apuração de discriminação e 
equívocos em decisões administrativas .
Art . 2º Ficam designados os seguintes servidores para comporem a 
Comissão Sindicante encarregada de apurar os fatos descritos no art . 
1º, sob a presidência do primeiro:
I - Moacyr Laterza Filho, MASP 1152258-8;
II - Mário ruela Filho, MASP 1149794-8;
III - Fernando Melo da Silva, MASP 1386516-7;
Iv - Maria do Carmo de Matos, MASP 0140722-0;
v - renata Dellalibera Joviliano, MASP 1486797-2 .
Parágrafo único . A Comissão Sindicante deverá concluir seus trabalhos 
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de publicação 
da presente Portaria .
Art . 3º os membros da Comissão Sindicante poderão reportar-se direta-
mente aos Órgãos e entidades da Administração Pública, em diligências 
necessárias à instrução .
Art . 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 04 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

04 1395517 - 1

PORTARIA/UEMG Nº 082, DE 02 DE SETEMBRO DE 2020
Revoga a PORTARIA/UEMG Nº 5, de 23 de janeiro de 2019.
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas 
atribuições que lhe conferem o Decreto nº 46 .352, de 25 de novembro 
de 2013, que aprova o Estatuto da uEMG,
rESoLvE:
Art. 1º Revoga a PORTARIA/UEMG Nº 5, de 23 de janeiro de 2019, 
que designa o servidor Júlio César Machado, MASP 1136412-2, como 
Assessor de Intercâmbio e Cooperação Interinstitucional, responsável 
pela gestão administrativa e pedagógica dos projetos desenvolvidos no 
âmbito da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG .
Parágrafo Único - Considera-se sem efeito a designação referida no 
caput a contar de 31 de agosto de 2020 .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 02 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

04 1395175 - 1

PORTARIA/UEMG Nº 086, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
Instaura Sindicância Administrativa Investigatória .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais - uEMG, no 
uso das competências que lhe são conferidas pelo art. 15 do Decreto nº 
45 .873, de 30 de dezembro de 2011, e pelo Decreto nº 46 .352, de 25 
de novembro de 2013, em conformidade com o art . 220, §2º, da Lei nº 
869, de 05 de julho de 1952,
rESoLvE:
Art . 1º Fica determinada, nos termos dos artigos 218 e 219 da Lei nº 
869, de 05 de julho de 1952, a instauração de Sindicância Adminis-
trativa, para apurar possível responsabilidade disciplinar em razão de 

bens não localizados nos anos 2016 a 2020 nas unidades da universi-
dade do Estado de Minas Gerais citados no Memorando.UEMG/PAT.
nº 49/2020.
Art . 2º Ficam designados os seguintes servidores para comporem a 
Comissão Sindicante encarregada de apurar os fatos descritos no art . 
1º:
I - Aline Monique Avelar - MASP 1375024-5, na qualidade de 
Presidente;
II - Ellen Aparecida da Silva Amejeiras - MASP 1333640-9, na quali-
dade de Secretária .
Parágrafo único . A Comissão Sindicante deverá concluir seus trabalhos 
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de publicação 
da presente Portaria .
Art . 3º os membros da Comissão Sindicante poderão reportar-se direta-
mente aos Órgãos e entidades da Administração Pública, em diligências 
necessárias à instrução do processo .
Art . 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 04 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

04 1395518 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1491000510/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e o Muni-
cípio de Ibirité. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 400 dias passando seu vencimento para 10/10/2021. Assinatura: 
04/09/2020.

2 cm -04 1395467 - 1

ExTrAToS DE TErMoS DE ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1491000482/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Cen-
tro de Assistência Social Edificando. Objeto: Prorrogar de Ofício o 
prazo de vigência por mais 607 dias passando seu vencimento para 
05/05/2022. Assinatura: 04/09/2020.
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1491000582/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Adotar 
– Adotando Vidas. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 607 dias passando seu vencimento para 11/05/2022. Assinatura: 
04/09/2020.
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1491001010/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Lar 
Maria Clara. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 545 dias passando seu vencimento para 13/04/2022. Assinatura: 
04/09/2020.
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1491001269/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Asso-
ciação Prevenir. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 545 dias passando seu vencimento para 12/05/2022. Assinatura: 
04/09/2020.
Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1491001548/2019/SEGOV/PADEM. Partes EMG/SEGOV e a Insti-
tuto de Capacitação e Ação Social o Grito . objeto: Prorrogar de ofício 
o prazo de vigência por mais 423 dias passando seu vencimento para 
04/02/2022. Assinatura: 04/09/2020.

6 cm -04 1395468 - 1

TorNA SEM EFEITo PuBLICAÇÃo 
Torna sem efeito a publicação do Extrato do Termo de Prorrogação de 
Ofício do Convênio nº 1491000510/2019 publicado no “Jornal Minas 
Gerais”, Caderno I, página 16, coluna 3, do dia 28/08/2020.

1 cm -04 1395076 - 1

universidade do Estado de minas Gerais - uEmG
reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

ATO N.° 1934/2020
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no uso de suas atribuições, CoNCEDE ADICIoNAL DE INSALuBrIDADE 
GRAU MÉDIO, para regularização da situação funcional, aos servidores abaixo da Unidade Acadêmica de Frutal, nos termos do art. 7º do Decreto 
nº 39.032/1997 e do art. 1º do Decreto nº 46.104/2012, conforme homologação publicada em 05/10/2019, pela Superintendência Central de Perícia 
Médica e Saúde ocupacional: 

LoCAL CARGO/FUNÇÃO SErvIDor MASP PArA o PErÍoDo 
CoMPrEENDIDo

Laboratório de Micro-
biologia e Fitopatologia Analista universitário

FErNANDA CáSSIA GuIDASTrE 1358203-6 01/01/2020 a 31/12/2020
PEDro GoMES PEIxoTo 1398144-4 01/01/2020 a 31/12/2020
ADrIANA BArBoZA ALvES 1397956-2 01/01/2020 a 23/04/2020

Belo Horizonte, aos 4 de setembro de 2020 .
Prof .ª Lavínia rosa rodrigues

reitora
04 1395511 - 1

PORTARIA/UEMG Nº 083, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a delegação de competência de chefia imediata, para fins 
de Avaliação Especial de Desempenho e Avaliação de Desempenho 
Individual referente ao período avaliatório de 2020 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG -, no 
uso da atribuição prevista no § 1º do art . 93 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art . 
10 do Decreto nº 44 .559, de 29 de junho de 2007,
rESoLvE:
Art.1º Fica delegada competência de chefia imediata, para fins de Ava-
liação Especial de Desempenho e Avaliação de Desempenho Indivi-
dual, referente ao ano de 2020, aos servidores:
I - André Soares, MaSP 1231500-8, na Gerência de Gestão de Recur-
sos Humanos;
II - João Éric Mendes Lopes, MaSP 1397376-3, na Gerência de 
Compras;
III - Maxyara Cardoso Costa, MaSP 1462260-9, na Gerência de Trans-
porte e Serviços Gerais .
Parágrafo Único: Cabem às chefias imediatas delegadas, as compe-
tências previstas no Decreto nº 44.559, de 29 de junho de 2007, e no 
Decreto nº 45 .851, de 28 de dezembro de 2011 .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 04 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

04 1395515 - 1

PORTARIA/UEMG Nº 084, DE 04 DE SETEMBRO DE 2020
Dispõe sobre a inclusão de servidores que exercem função gerencial 
no processo de Avaliação de Desempenho do Gestor Público – ADGP 
referente ao ano de 2020 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG -, no 
uso da atribuição prevista no § 1º do art . 93 da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art . 
10 do Decreto nº 44 .559, de 29 de junho de 2007,
rESoLvE:
Art .1º A Avaliação de Desempenho do Gestor Público – ADGP -, regu-
lamentada pelo Decreto nº 44 .986, de 19 de dezembro de 2008, igual-

mente será aplicada aos servidores que exercem função gerencial, sem 
unidade administrativa correspondente, quais sejam:
I - André Soares, MaSP 1231500-8, na Gerência de Gestão de Recur-
sos Humanos;
II - João Éric Mendes Lopes, MaSP 1397376-3, na Gerência de 
Compras;
III - Maxyara Cardoso Costa, MaSP 1462260-9, na Gerência de Trans-
porte e Serviços Gerais .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 04 de setembro de 2020 .

Lavínia rosa rodrigues
reitora

04 1395516 - 1

RESOLUÇÃO COEPE/UEMG Nº 275, DE 
02 DE SETEMBro DE 2020 .

Aprova alterações do Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em 
Engenharia de Produção da Unidade Acadêmica de Passos.
o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - CoEPE, da universidade 
do Estado de Minas Gerais - uEMG, no uso de suas atribuições estatu-
tárias e regimentais, considerando:
- a Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018, que esta-
belece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira 
e regimenta o disposto na Meta 12 .7 da Lei nº 13 .005, de 25 de junho 
2014, que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014-2024 e dá 
outras providências;
- o regimento Geral da universidade do Estado de Minas Gerais;
- o Programa de reforma Curricular da universidade do Estado de 
Minas Gerais; e
- a Ata de reunião do CoEPE, de 16 de julho de 2020;
rESoLvE:
Art . 1º Ficam aprovadas as alterações promovidas no Projeto Pedagó-
gico do Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção da unidade 
Acadêmica de Passos.
Parágrafo Único . As alterações aprovadas no caput deste artigo 
incluem:
I - regime de matrícula por disciplina;
II - implementação do sistema de créditos curriculares e das normas de 
rendimento escolar nos termos do regimento Geral da uEMG;
III - possibilidade de oferta de disciplinas na modalidade à distância;

coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo
ExTrATo DE CrEDENCIAMENTo

ATo Do SENHor CoNTroLADor-GErAL DE MINAS GErAIS
O Controlador-Geral do Estado, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 64 do Decreto nº 47.554, de 07/12/2018, e nos 
termos da Resolução CGE nº 023/2012, CREDENCIA, pelo prazo de 01 (um) ano, contado a partir da presente data, a empresa abaixo indicada, 
para realizar atividades de auditoria de contas e de controle interno nas organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (oSCIP) que possuam 
Termo de Parceria com o Estado de Minas Gerais .

EMPrESA CNPJ CRC/ALVARÁ
ovALLE LEÃo AuDITorIA E CoNSuLTorIA TrIBuTárIA E CoNTáBIL LTDA 04.807.110/0001-10 MG-006772/O-3

rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda
Controlador-Geral do Estado

6 cm -04 1395447 - 1

ouviDoriA-GErAL Do EStADo

ExTrATo Do 1º TErMo ADITIvo Ao 
CONTRATO Nº 9222504/2019 - (INF.3837.00)

Contratante: ouvIDorIA-GErAL Do ESTADo DE MINAS
GErAIS - oGE – Contratada: CoMPANHIA DE TECNoLoGIA DA 
INForMAÇÃo Do ESTADo DE MINAS GErAIS – ProDEMGE . 
O presente Termo Aditivo tem como objeto: 1.1 Prorrogar a vigência 
do contrato original por 12 (doze) meses, com início em 03/10/2020 
e término em 02/10/2021. 1.2 Manter o preço dos serviços continua-
dos, conforme acordado entre as partes . 1 .3 Acrescer ao contrato ori-
ginal o valor de r$ 26 .250,00 (vinte e seis mil, duzentos e cinquenta 

reais) que corresponde a 25,00 % (vinte e cinco inteiros por cento) em 
virtude da readequação na volumetria no serviço de Serviço de Geren-
ciamento de Conteúdo - ProECM para melhor adequação técnica aos 
seus objetivos . valor: r$ 131 .250,00 (cento e trinta e um mil, duzentos 
e cinquenta reais) . Dotação orçamentária: 1101 14 422 705 2500 0001 
3390 4003 0 10 1 . SIGNATárIoS: Simone Deoud Siqueira - ouvidora 
Geral do Estado - oGE, Ladimir Lourenço dos Santos Freitas - Dire-
tor Técnico PRODEMGE eRoberto Tostes Reis – Diretor/Presidente 
ProDEMGE

4 cm -04 1395097 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

JuSTIFICATIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLoGICA
Policia Militar de Minas Gerais – Primeira regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo

CATEGorIA III – PrESTACAo DE SErvICoS

Mes/Ano CNPJ razao Social Data da 
exigibilidade Justificativa valor

05/2020
21.310.343/0001-22 CAMPoS E PIMENTEL SEGurANÇA LTDA - ME

03/06/2020 Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias da sede do 22 BPM 
e do 13 BPM)

r$ 6 .301,49

05/2020 09/06/2020 r$ 6 .199,11

05/2020
21.310.343/0001-22 CAMPoS E PIMENTEL SEGurANÇA LTDA - ME

29/06/2020 Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar 
a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinui-
dade da prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias da sede do 
CAA/1RPM)

r41 .984,27

retroativo CCT 26/06/2020 r$ 1 .010,18

retroativo CCT
21.310.343/0001-22 CAMPoS E PIMENTEL SEGurANÇA LTDA - ME

26/06/2020 Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar 
a integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinui-
dade da prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza das dependencias do 22 BPM e 
do 13BPM)

r$1 .344,29

retroativo CCT 26/062020 r$ 1 .592,72

06/2020
21.310.343/0001-22 CAMPoS E PIMENTEL SEGurANÇA LTDA - ME

09/07/2020 Pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte a que se refere o Decreto Estadual n 44.630/07, de contrato cujo objeto seja imprescindivel para assegurar a 
integridade do patrimonio publico ou para manter o funcionamento das atividades finalisticas do orgao ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade 
da prestacao de um servico publico de relevancia ou cumprimento da missao institucional (servico de conservação e limpeza da sede do CAA/1RPM e do 13BPM)

r$ 2 .176,44
06/2020 14/07/2020 r$ 6 .658,76

 
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 3202009042158370124.


