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universidade do Estado de minas Gerais - uEmG
Reitora: Profª Lavínia Rosa Rodrigues

PORTARIA/UEMG Nº 011, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre concessão de promoção a servidora da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo da universidade do 
Estado de Minas Gerais – uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o disposto no art . 21-A 
da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, considerando as aprovações pela Câmara de Orçamento e Finanças através do Of. Cofin n.º 0041/2021 e 
considerando a Nota Técnica SEPLAG/DCCCR nº. 381/2020,
rESoLvE:
Art .1º Fica concedida promoção a servidora ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor de Educação Superior da carreira do Grupo de 
Atividades de Educação Superior, tendo em vista o cumprimento do requisito estabelecido no art. 21-A de que trata a Lei nº 15.463/2005, lotada na 
universidade do Estado de Minas Gerais, na forma e a contar das datas constantes do Anexo Único a esta Portaria .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 1º de fevereiro de 2021 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora

ANExo ÚNiCo
(a que se refere o art. 1º da PORTARIA/UEMG Nº 011, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021)

NoME MASP CArrEirA SiTuAÇÃo ATuAL SiTuAÇÃo NovA viGÊNCiANÍvEL GrAu NÍvEL GrAu
irACEMACAProNi DE SouZA 1189621/4 PES i B iv A 01/02/2021

01 1442082 - 1

PORTARIA/UEMG Nº 010, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021
Dispõe sobre concessão de promoção a servidora da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder Executivo da universidade do 
Estado de Minas Gerais – uEMG .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando o disposto no art . 21 da 
Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, considerando as aprovações pela Câmara de Orçamento e Finanças através do Of. Cofin n.º 0045/2021 e 
considerando a Nota Técnica SEPLAG/DCCCR nº. 380/2020,
rESoLvE:
Art .1º Fica concedida promoção a servidora ocupante do cargo de provimento efetivo da carreira do Grupo de Atividades de Educação Superior, 
tendo em vista o cumprimento do requisito estabelecido no art. 21 de que trata a Lei nº 15.463/2005, lotada na Universidade do Estado de Minas 
Gerais, na forma e a contar da data constante do Anexo Único a esta Portaria .
Art . 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, aos 1º de fevereiro de 2021 .
Lavínia rosa rodrigues

reitora

ANExo ÚNiCo
(a que se refere o art. 1º da PORTARIA/UEMG Nº 010, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2021)

NoME MASP CArrEirA
SiTuAÇÃo 

ATuAL
SiTuAÇÃo 

NovA viGÊNCiA
Nível Grau Nível Grau

LuCiLÉiA MENDES MorEirA roSAS 1142373/8 ANu ii C iii A 01/01/2020

01 1442081 - 1

Editais e Avisos

CoNvÊNio DE rEPASSE NÃo FiNANCEiro 
028/2021 – BPM MAMB/CPMAMB

PMMG – BPM MAmb/CPMAmb. x Prefeitura Municipal de Campo 
Florido/MG. Objeto: O presente convênio tem por objeto o estabele-
cimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, com 
vistas a aperfeiçoar o Policiamento de Meio Ambiente no Município 
de Campo Florido/MG. Valor:R$ 86.400,00 (oitenta e seis mil e qua-
trocentos reais) . vigência: o prazo de vigência deste convênio será de 
48 (dozes) meses, com início em Janeiro de 2021 e término em Dezem-
bro de 2024 .

3 cm -30 1441610 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE LiCiTAÇÃo
PMMG-CAE - Pr. Presencial nº 01/2021 – HOMOLOGAÇÃO – Obj.: 
Cessão onerosa de uso de espaço público para instalação de barbea-
ria na APM, localizado à rua Diabase, nº 320, Prado, Belo Horizonte . 
Licit . venc . Edson Moreira Ferreira 89115118600 . valor r$ 374,35 . 
Data: 01/02/2021.

2 cm -01 1441834 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
DEFENSoriA PÚBLiCA Do ESTADo DE MiNAS GErAiS e ELE-
vArTE ELEvADorES LTDA . Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao 
Contrato nº 9241000/2019 de prestação de serviços de manutenção pre-
ventiva e corretiva em 01 (um) elevador de passageiros, com forneci-
mento total de mão de obra, ferramentas, equipamentos, materiais de 
consumo e materiais de reposição imediata, inclusive de peças, para a 
sede da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais – em Divinópo-
lis . oBJETo: Prorrogar a vigência contratual por mais 12 (doze) meses, 
com início em 29/01/2021 e término em 28/01/2022. VALOR TOTAL: 
r$ 5 .800,00 (cinco mil e oitocentos reais) . DoTAÇÃo orÇAMEN-
TáriA: nº 1441 .03 .092 .726 .4150 .0001 .339039 .21 .0 .10 .1, conforme 
Lei Orçamentária nº 23.751/2020. Signatários: Gério Patrocínio Soa-
res, pela Contratante e Ewerton Evangelista da Silva, pela Contratada. 
Belo Horizonte, 27 de janeiro de 2021 .

4 cm -01 1442052 - 1

ProCESSo SELETivo DE ESTáGio 
– COMARCACATAGUASES/MG

EDITAL 02/2020 – GRADUAÇÃO EM DIREITO
RESUMO – RESOLUÇÃO 48/2021

o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL, no uso de atribuição prevista no 
artigo 9º, inciso xii e no artigo 132, ambos da Lei Complementar Esta-
dual nº 65, de 16 de janeiro de 2003, e no artigo 7º da Deliberação nº 
006/2011 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de 
Minas Gerais e considerando o teor da Resolução 206/2019; RESOLVE: 
Art. 1° - Homologar a Classificação Final dos candidatos aprovados no 
Processo Seletivo Simplificado - PSS, para o preenchimento de cadas-
tro reserva no programa de Estágio não obrigatório Direto, na área 
de Direito, realizado na Comarca de Cataguases, na forma do Anexo 
desta resolução . Art . 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, podendo também ser visualizada no site www.defensoria.
mg.def.br, Espaço cidadão/Estágio e Serviço Voluntário, Serviços, Pro-
cesso Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soares . Defensor Público-Ge-
ral . Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2021 .

4 cm -01 1442070 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

TErMo ADiTivo
PMMG - EM14RPM X DINÂMICA ADMINISTRADORA DE IMÓ-
VEIS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 05.002.545/0001-50. 2º Termo Adi-
tivo ao Contrato nº 9.219.723/2019. UE:1259969. Objeto: Prorrogação 
da vigência por doze meses e acréscimo de valor. Vigência: 01/02/2021 
até 31/01/2022. Valor mensal atualizado: R$4.324,74 (quatro mil tre-
zentos e vinte e quatro reais e setenta e quatro centavos) .

2 cm -01 1441880 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo DE CoNTrATo
CSC-PM/DAL-PMMG - 6º TA ao Contrato 11/2018, Compras 
9180855/2018, de Prestação de Serviços. Objeto: alteração da Cláu-
sula Terceira (Do PrEÇo), do reajuste da base de cálculo do salário 
mínimo em 2020, que passou de r$ 998,00 para r$ 1 .045,00, com 
pagamento retroativo de janeiro a novembro de 2020, no valor men-
sal final de R$ 209,00; da inclusão do adicional de serviço (biênio) no 
percentual de 2% do salário nominal, retroativo a março de 2020, no 
valor mensal final de R$ 603,38; do termo aditivo à convenção cole-
tiva do trabalho 2019/2021, reajustando os pisos salariais dos empre-
gados em 1,23% para outubro e 1,22% para novembro de 2020, totali-
zando 2,46% e ainda, reajustando o valor do seguro de vida em 2,46%, 
aumentando o valor final mensal em R$ 1.732,45 e passando o valor 
anual para r$ 478 .748,16 informações: telefax (31) 2123-1039 ou 
e-mail: cmi-licitacao@pmmg .mg .gov .br

4 cm -01 1441999 - 1

ExTrATo DE TErMo DE CESSÃo GrATuiTA
PMMG/DTS –TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE USO DE 
BEM MÓVEL Nº 02/2020. PARTES:PMMG e o MUNICÍPIO DE 
MAriANA . oBJETo:Cessão Gratuita de bens móveis, de propriedade 
do MuNiCÍPio DE MAriANA (CEDENTE), em favor da PMMG 
(CESSioNáriA) com um total de 04 (quatro) equipamentos de teleco-
municações, para fins de uso exclusivo da CESSIONÁRIA, cujo valor 
estimado equivale a r$ 698 .000,00 (seiscentos e noventa e oito mil 
reais) . viGÊNCiA: 10 (dez) anos a partir da data da publicação .

2 cm -01 1441699 - 1

DirEToriA DE rECurSoS HuMANoS
ATo DE CoNvoCAÇÃo PArA PoSSE

o CoroNEL PM DirETor DE rECurSoS HuMANoS, no uso 
de suas atribuições contidas no regulamento da Diretoria de recur-
sos Humanos da PMMG (r-103), aprovado pela resolução nº 3 .875, 
de 08ago06, CoNvoCA para PoSSE, a candidata abaixo relacionada, 
NoMEADA conforme publicado no MG nº 20, de 30jan21, em cum-
primento de acórdão proferido pelo Exmo . Sr . Desembargador relator 
Belizário de Lacerda, do Órgão Especial do TJMG, no Mandado de 
Segurança nº 1.0000.19.113726-4/000, tendo em vista sua aprovação 
no concurso público de que trata o Edital SEPLAG/PMMG nº 06/2014, 
homologado em 16 de setembro de 2015, para o cargo do Colégio Tira-
dentes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG:

uBErABA
PEB - Nível I - Grau A / Anos Iniciais do Ensino Fundamental

CLASSiFiCAÇÃo NoME iDENTiDADE

15º MiCHELLE GuiMArAES 
NAvES PErES MG10534675

A candidata deverá comparecer, com a documentação descrita no 
edital, na Unidade do CTPM/Uberaba, situada na Praça Governador 
Magalhães Pinto, 464, Fabrício, uberaba, MG, CEP 38065-470, tele-
fones (34) 3318-3829 e 3338-0096, na data e horário explicitado no 
cronograma abaixo:

CroNoGrAMA DE PoSSE
DATA 02/02/21 a 01/03/21

Horário A candidata deverá entrar em contato com a respec-
tiva unidade para agendar o dia e horário de posse

roDriGo PiASSi Do NASCiMENTo, CEL PM
DirETor DE rECurSoS HuMANoS

7 cm -01 1441736 - 1

TErMo DE CoNvÊNio
PMMG – 13ª RPM X Prefeitura Municipal de Paiva/MG; Convênio 
01/2021 Objeto: Cooperação mútua visando aperfeiçoar policiamento 
e a preservação da ordem pública valor: r$ 171 360,00 vigência: 
01/02/2021 a 31/12/2024

1 cm -01 1441924 - 1

TErMo ADiTivo
PMMG – 2° rPM x ArAÚJo CorrEA PrESTAÇÃo DE SErvi-
ÇoS E CoNSErvAÇÃo LTDA – ME . 1º Termo Aditivo ao Contrato 
9241697 . objeto: prestação de serviços contínuos de conservação, 
higienização e limpeza predial, com fornecimento de mão de obra e 
todos os materiais e equipamentos necessários, a serem executados na 
sede da 2° rPM, sede do 2° BPE e sede do 18° BPM . Aditado para 
prorrogação de vigência de 12 meses .

2 cm -01 1441878 - 1

ExTrAToS DE TErMoS DE CoNvÊNioS
PMMG – 30º BPM/11ª RPM x Município de Pedras de Maria da Cruz/
MG; Termo de Convênio nº 01/2021; Objeto: Aperfeiçoar o Policia-
mento ostensivo e a Preservação da ordem Pública no Município de 
Pedras de Maria da Cruz/MG; Valor total do Convênio: R$ 220.800,00; 
Vigência: data de assinatura até 31/12/2024.
PMMG – 2ª Cia PM Ind/11ª RPM x Município de Padre Carvalho/
MG; Termo de Convênio nº 15/2021; Objeto: Aperfeiçoar o Policia-
mento ostensivo e a Preservação da ordem Pública no Município 
Padre Carvalho/MG; Valor total do Convênio: R$ 288.000,00; Vigên-
cia: 11/01/2021 até 31/12/2024.
PMMG – 2ª Cia PM Ind/11ª RPM x Município de Montezuma/MG; 
Termo de Convênio nº 16/2021; Objeto: Aperfeiçoar o Policiamento 
ostensivo e a Preservação da ordem Pública no Município Monte-
zuma/MG; Valor total do Convênio: R$ 288.000,00; Vigência: data de 
assinatura até 31/12/2024.

4 cm -01 1442019 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS
EDITAL DE LEILÃO Nº 02390/2021 - CONSERVADOS / SUCATAS APROVEITÁVEIS

o ESTADo DE MiNAS GErAiS, pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETrAN-MG, órgão integrante da estrutura orgânica da 
Polícia Civil de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art. 22, inciso I, e art. 328, Caput, §§ 14 e 15, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e consoante com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 623, de 6 de setembro de 2016, 
torna público que realizará LEILÃO, recebendo o Nº 02390/2021 - CONSERVADOS - SUCATAS APROVEITÁVEIS, de veículos nos pátios vincu-
lados ao DETrAN-MG, presidido pelo Leiloeiro Administrativo roMuLo roDriGuES CoELHo SouZA e demais Leiloeiros Administrativos, 
descritos na Portaria/Resolução n° 7535, de 5 de Julho de 2013, que conduzirão a hasta pública, assistido pela Comissão de Leilão da 38A.DEL. 
rEGioNAL DE PoLiCiA CiviL DE MuriAE, com sede no(a) rua Jose de Freitas Lima, nº 02, Centro, Muriaé - MG,, instituída pela Portaria nº 
269/2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 18 de Fevereiro de 2019, sendo o evento regido pelas normas gerais da Lei 
Federal nº 8 .666, de 21 junho de 1993, e suas alterações posteriores, no que couberem, para alienação, pela melhor oferta individual de cada bem, no 
estado em que se encontram, de acordo com as regras e disposições deste ato convocatório .

1 - Cláusula Primeira - Do objeto do Leilão:
1 .1 - os objetos deste processo de leilão são veículos apreendidos e recolhidos em pátios, discriminados individualmente no anexo único deste Edital, 
onde, também, constará o valor de avaliação de cada um e a sua condição (se conservado ou sucata);
1.2 - No anexo único deste Edital será indicada a situação atual de cada veículo, especificando se o veículo é conservado ou sucata, objeto deste 
leilão;
1 .3 - o veículo considerado CoNSErvADo é aquele que se encontra em condição de segurança para trafegar, desde que o arrematante tome todas as 
providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97), e resolução elencada no preâmbulo 
deste Edital, para colocá-lo novamente em circulação;
1.4 - O veículo considerado SUCATA é aquele que se encontra impossibilitado de voltar a circular ou cuja autenticidade de identificação ou legitimi-
dade da propriedade não restar demonstrada, não tendo direito à documentação;
1.5 - Os veículos classificados como SUCATAS, incluídos neste leilão, são divididos em:
i - Sucatas aproveitáveis: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o 
Número de Identificação do Veículo - registro VIN;
ii - Sucatas aproveitáveis com motor inservível: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor 
que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo, registro VIN;
1 .6 - o veículo considerado SuCATA, não poderá voltar a circular, devendo ser baixado conforme estabelecido no subitem 11 .5;
1 .7 - os lotes de números 310 e 389 foram excluídos deste processo em razão de inconformidades apresentadas durante o levantamento dos bens a 
serem leiloados;

2 - Cláusula Segunda - Das Disposições Legais:
2 .1 - A presente alienação visa dar cumprimento ao disposto na legislação vigente, em especial, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 
9.503/97, art. 328, Caput, §§ 14 e 15, e a Resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 623/2016;
2 .2 - Aplica-se no que couber, a Legislação pertinente à matéria: Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 1993, com as alterações das Leis nº 8 .883, de 
8 de junho de 1994, e nº 9 .854, de 27 de outubro de 1 .999; Lei Federal nº 12 .977, de 20 de maio de 2014; Decreto Federal nº 1 .305, de 9 de novembro 
de 1994; Lei Estadual nº 14 .937, de 23 de dezembro de 2003; Decretos Estadual nº 43 .824, de 28 de junho de 2004, e nº 44 .806, de 12 de maio de 
2008; resoluções do Conselho Nacional de Trânsito nº 179, de 7 de julho de 2005, e nº 623, de 6 de setembro de 2016 .

3 - Cláusula Terceira - Do Lance inicial:
3 .1 - o lance inicial terá por base o valor mínimo avaliado e discriminado individualmente no anexo único deste Edital;
3 .2 - os interessados em condições de participação efetuarão lances, a partir do preço mínimo de avaliação constante no anexo único deste Edital, 
considerando vencedor o licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo Leiloeiro, desde que satisfaça as condições estabelecidas nas Cláusulas 
constantes neste Edital;
3 .3 - Somente serão aceitos lances presenciais;
3 .4 - uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência .

4 - Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e visita:
4 .1 - o LEiLÃo será realizado no(a) PArQuE DE ExPoSiCoES LAEL vArELLA, situado(a) na rua Luiz Henrique Carneiro, 135 - Bairro 
Gávea, Muriaé - MG, no(s) dia(s) 20 de fevereiro de 2021, com início dos trabalhos marcados para as 09:00 horas, conforme disposto abaixo:
i – no dia 20 de Fevereiro de 2021, será(ão) colocado(s) a venda e o(s) veículo(s) recolhido(s) no pátio denominado PáTio NACioNAL, compre-
endendo os lotes de número 210 ao de número 417;
ii – no dia 20 de Fevereiro de 2021, será(ão) colocado(s) a venda os veículos considerados CoNSErvADoS a partir das 09:00 horas, durante o 
período da manhã;
iii – no dia 20 de Fevereiro de 2021, será(ão) colocado(s) a venda os veículos considerados SuCATAS a partir das 13:00 horas, durante o período da 
tarde ou a partir do fim da venda dos veículos do item anterior;
4 .2 - A viSiTA ao pátio PArA iNSPEÇÃo viSuAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados no(s) dia(s) 15 a 19 neste mesmo mês e ano, no 
horário de 09:00 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, a saber:
I – PÁTIO NACIONAL - CHACARA LEBLON, situado no(a) Rod BR 356, nº S/N - KM 270 - FIRMA, Bairro Chácara Leblon, Muriaé-MG;
4 .3 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na Cláu-
sula Quarta, subitem 4 .2, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, objetos 
do presente leilão .
4.4 - O fluxo de entrada no local será controlado pelo pátio credenciado, estando o mesmo responsável por garantir o cumprimento das medidas de 
segurança e de enfrentamento à CoviD-19 previstas na cláusula oitava deste edital .

5 - Cláusula Quinta - Do Leiloeiro:
5 .1 - A Hasta Pública (Leilão Público) será conduzida e levada a efeito pelo Leiloeiro Administrativo, roMuLo roDriGuES CoELHo SouZA, 
matriculado sob o número 1111991, conforme o disposto no preâmbulo deste Edital, que se incumbirá de desenvolver o procedimento, nos dias, 
horários e locais, conforme preconizado neste Edital .

6 - Cláusula Sexta - Das Condições De Participação:
6 .1 - Poderá participar desta licitação de veículo considerado CoNSErvADo, qualquer pessoa física maior de 18 (dezoito) anos ou emancipada, ou 
pessoa jurídica, exceto as pessoas citadas na Cláusula Décima Sétima, subitem 17 .2;
6 .2 - Poderão participar do leilão de veículo considerado SuCATA, somente as pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem de veícu-
los automotores e estejam devidamente credenciadas junto ao DETRAN-MG, condição que será verificada pela Comissão de Leilão local mediante 
apresentação da respectiva Certidão de Credenciamento .
6 .3- Para participar do leilão o interessado deverá encaminhar um e-mail à comissão de leilão indicando os dias em que comparecerá ao leilão, infor-
mando o seu nome completo para cadastro e habilitação do seu acesso ao local;
6 .4 - o requerimento para participar dos leilões deverá ser enviado exclusivamente para o e-mail: leilao4drpc@gmail .com, em até 13 dias úteis da 
data da realização do leilão, situação em que o pretenso arrematante deverá ser informado por e-mail da aprovação do seu pedido;
6.5 - A lista definitiva dos licitantes habilitados será divulgada no site do DETRAN em até 10 dias úteis da data do leilão e servirá como parâmetro 
para autorização da entrada no local de realização da hasta pública .

7 - Cláusula Sétima - Dos Procedimentos do Leilão:
7 .1 - o leilão será realizado por Leiloeiro Administrativo do DETrAN-MG procedendo-se na forma da legislação pertinente, com acompanhamento 
da Comissão de Leilão do 38A .DEL . rEGioNAL DE PoLiCiA CiviL DE MuriAE, com sede no(a) rua Jose de Freitas Lima, nº 02, Centro, 
Muriaé - MG;
7 .2 - Nos locais, horários e dias aprazados, o(a) Leiloeiro(a) Administrativo(a) dará início aos trabalhos, procedendo-se ao pregão, obedecida a 
ordem dos veículos ou dos lotes de veículos especificados no ANEXO ÚNICO deste Edital, para se aferir a melhor oferta, tomando-se por base o 
valor da avaliação;
7 .3 - Com o objetivo de tornar mais célere o procedimento, o(a) Leiloeiro(a) Administrativo (a) poderá alterar a ordem dos veículos ou dos lotes de 
veículos especificados no ANEXO ÚNICO deste Edital;
7.4 - Os intervalos dos lances serão definidos pelo Leiloeiro Administrativo;
7 .5 - A simples oferta de lance implica na aceitação expressa pelo ofertante de todas as normas estabelecidas neste Edital, nas condições de venda 
e pagamento do leilão;
7 .6 - Após o pagamento do preço ofertado, o 38A .DEL . rEGioNAL DE PoLiCiA CiviL DE MuriAE, com sede no(a) rua Jose de Freitas Lima, 
nº 02, Centro, Muriaé - MG, emitirá a Nota de Arrematação correspondente;
7 .7 - A presente licitação transferirá o domínio e a posse dos veículos automotores relacionados no anexo único, livres e desembaraçados de todos 
e quaisquer ônus, exceto DPvAT, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, em nenhuma hipótese, ao Estado de Minas Gerais 
qualquer responsabilidade quanto à conservação ou reparo dos mesmos;
7.8 - Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada, na qual figurarão os bens vendidos, bem como a correspondente identificação dos Arrema-
tantes e os trabalhos de desenvolvimento da licitação, em especial os fatos relevantes;
7 .9 - A ata será assinada pelo Presidente da Comissão de Leilão e pelo Leiloeiro Administrativo .

8 - Cláusula oitava – Das medidas de segurança e de enfrentamento à CoviD-19:
8 .1- Cadastramento prévio para participar do leilão, realizando-se o agendamento por dia, de modo a apurar a quantidade de pessoas que estarão 
presentes para que o espaço seja adequado à necessidade diária do leilão, de modo a evitar a superlotação, sobretudo a entrada de pessoas não habi-
litadas a participar do leilão;
8 .2- o local do leilão terá a capacidade de lotação 3 (três) vezes maior que a média de arrematantes dos leilões ocorridos nos últimos dois anos para 
o respectivo pátio;
8.3- Será demarcado o lado externo e interno onde haverá fila, estabelecendo o distanciamento social de 2 (dois) metros entre os participantes;
8 .4 - É obrigatório o distanciamento dos participantes em 2 (dois) metros quadrados entre si, sendo vedada a aproximação e o contato entre os arre-
matantes durante a realização da hasta pública, situação que será garantida pela comissão de leilão;
8 .5 - É obrigatório o uso de máscara como condição para entrada e permanência no local de leilão;
8 .6 - A temperatura dos servidores e arrematantes será aferida antes da entrada no local, de modo que não será admitido o acesso de pessoa com 
temperatura superior a 37,8°C. Caso seja verificado a presença de pessoas nesta condição, deverá ser sugerido o comparecimento ao posto de aten-
dimento médico ou hospitalar da cidade;
8 .7 - Toda a equipe de leilão, além da máscara, deverá utilizar viseira de proteção em plástico, que cubra todo o rosto, de modo a diminuir o contato 
e risco de contágio com o público presente, e entre si;
8 .8- Serão disponibilizados nos banheiros água e sabão bem como álcool gel 70% em vários pontos de acesso que possibilite a higienização das mãos 
a qualquer momento pelo público presente (servidores e arrematantes);
8 .9 - os saneantes utilizados estarão regularizados junto a ANviSA e o modo de uso seguirá as instruções descritas nos rótulos dos produtos;
8 .10 - Haverá no local cartazes com orientações e incentivos para a correta higienização das mãos;
8 .11 - Será realizada a higienização frequente das maçanetas, corrimãos, mesas, cadeiras, teclados, computadores, telefones, e todas as superfícies 
metálicas constantemente com álcool a 70%;
8 .12 - os procedimentos de higiene serão reforçados em todos os ambientes, como sanitários e áreas de circulação dos arrematantes e da equipe de 
leilão;
8 .13 - A limpeza local será sistematizada (piso, balcão e outras superfícies) com desinfetantes a base de cloro a 1% para piso e álcool a 70% para as 
demais superfícies, no mínimo, duas vezes ao dia, ou conforme necessidade;
8.14 - Será intensificada a higienização dos sanitários existentes, sendo que o encarregado deverá utilizar os equipamentos de proteção apropria-
dos (luva de borracha, avental, calça comprida, sapato fechado e máscara) . realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e sabão 
seguido de fricção com álcool a 70% por 20 segundos, reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em maçanetas, tele-
fones, botões de elevadores, etc .);
8 .15 - o ambiente será mantido com ventilação adequada, deixando portas e janelas abertas;
8 .16- Será evitado o uso de ar condicionado, na impossibilidade, será seguido rigorosamente os procedimentos de manutenção e limpeza dos equi-
pamentos segundo as normas vigentes e orientações do fabricante;
8 .17- Não será permitido o uso de bebedouros coletivos, sendo disponibilizada a aquisição de água mineral no local .

9 - Cláusula Nona - Do Pagamento:
9 .1 - o recolhimento do pagamento será feito pelo Arrematante, em até 3 (três) dias úteis, após o arremate do lote, através de Documento de Arreca-
dação Estadual - DAE, da Secretaria Estadual da Fazenda de Minas Gerais - SEF, em qualquer banco conveniado com o Estado de Minas Gerais;
9 .2 - Todos os pagamentos efetuados somente serão considerados quando o valor estiver efetivamente transferido para a Secretaria Estadual da 
Fazenda de Minas Gerais .

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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