
 28 – terça-feira, 29 de Junho de 2021 diário do executivo Minas Gerais 

SrE de Nova Era
AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto - Ato Nº 133/2021
rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art . 201 da Lei n° 869, de 05/07/1952, por até oito 
dias consecutivos, às servidoras: Itabira, EE Mestre Zeca Amâncio, 
MaSP 615065-0, Denise de Andrade Félix, PEB2L, 1º cargo, a partir de 
03/03/2021; MaSP 1047407-0, Simone Andrade Félix Santos, PEB1H, 
1º cargo, a partir de 03/03/2021 .

AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto - Ato Nº 134/2021
rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art . 201 da Lei n° 869, de 05/07/1952, por 1 (um) 
dia, às servidoras: Itabira, EE Mestre Zeca Amâncio, MaSP 615065-0, 
Denise de Andrade Félix, PEB2L, 1º cargo, a partir de 11/03/2021; 
MaSP 1047407-0, Simone Andrade Félix Santos, PEB1H, 1º cargo, a 
partir de 11/03/2021 .

AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto - Ato Nº 135/2021
rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto, nos termos 
da alínea “b” do art . 201 da Lei n° 869, de 05/07/1952 e art .19 da Ins-
trução Normativa/SEPLAG/SCAP/N° 01/2012, por até oito dias conse-
cutivos, à servidora: João Monlevade, EE Alberto Pereira Lima, MaSP 
1192949-4, Maristela de Fátima Alexandre Madeira, ASB1A, 1º cargo, 
a partir de 13/06/2021 .

28 1498586 - 1

SrE de Paracatu
ALtErAÇÃo DE NoME – Ato N° 06/2021 rEGIStrA, à vista 
de documento apresentado, dos servidores: Paracatu: EE . “Altina de 
Paula Guimarães” - MaSP 1245314-8, Maria Arlete Moreira para Maria 
Arlete Moreira Batista .

28 1498184 - 1

SrE de Pará de minas
FÉrIAS-PrÊMIo/CoNCESSÃo – Ato Nº 20/2021
CONCEDE três meses de Férias-Prêmio, nos termos do § 4º do art. 
31, da CE/1989, aos servidoras: ABAEtÉ- E .E . Dr . Edgardo da Cunha 
Pereira, MaSP 1 .118 .377-9, Nágila Santos de Araújo, PEB II C, admis-
são 02, referente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 05.03.2021, 
que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, a partir de 
01 .01 .2022, nos termos da Lei Complementar Federal de nº 173/2020 e 
considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho 
de 2020 e nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-
Geral do Estado; E .E . Frederico Zacarias, MaSP 1 .412 .318-6, Daiane 
Aparecida Castro Araújo dos Santos, PEB I B, admissão 02, referente ao 
1º quinquênio de exercício, a partir de 08.06.2021, que poderão ser usu-
fruídos, a critério da Administração, a partir de 01 .01 .2022, nos termos 
da Lei Complementar Federal de nº 173/2020 e considerando o teor dos 
Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020 e nº 16 .244, de 
14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do Estado; MaSP 
983 .628-9, Elaine Maria de Almeida reis, PEB I B, admissão 02, refe-
rente ao 1º quinquênio de exercício, a partir de 08.06.2021, que poderão 
ser usufruídos, a critério da Administração, a partir de 01 .01 .2022, nos 
termos da Lei Complementar Federal de nº 173/2020 e considerando 
o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020 e 
nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do 
Estado; PArá DE MINAS- SrE/Pará de Minas, MaSP 1 .142 .613-7, 
Marcos vinícius Apolinário dos Santos, ANE III F, admissão 01, refe-
rente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 01.06.2021, que poderão 
ser usufruídos, a critério da Administração, a partir de 01 .01 .2022, nos 
termos da Lei Complementar Federal de nº 173/2020 e considerando 

o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, de 22 de julho de 2020 e 
nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados pelo Advogado-Geral do 
Estado; MaSP 1 .143 .749-8, Patrícia do Carmo Lima Gonçalves, tDE 
III F, admissão 01, referente ao 3º quinquênio de exercício, a partir de 
01 .06 .2021, que poderão ser usufruídos, a critério da Administração, a 
partir de 01 .01 .2022, nos termos da Lei Complementar Federal de nº 
173/2020 e considerando o teor dos Pareceres Jurídicos de nº 16 .247, 
de 22 de julho de 2020 e nº 16 .244, de 14 de julho de 2020, aprovados 
pelo Advogado-Geral do Estado .

AFAStAMENto PrELIMINAr À APoSENtADorIA – Ato Nº 
09/2021
rEGIStrA Afastamento Preliminar à Aposentadoria voluntária, nos 
termos do § 24 do artigo 36 da CE/1989, da servidora: DorES Do 
INDAIá- E .E . Francisco Campos, MaSP 347 .478-0, vicentina Maria 
Pinheiro e Silva, a partir de 22 .06 .2021, referente ao cargo de PEB III 
H, admissão 02, à vista de requerimento de aposentadoria pelo artigo 
147, § 2º, inciso II, e § 3º, inciso II, do ADCt, acrescentado pela 
Emenda Constitucional Estadual nº 104, de 2020 . (regra de transição 
/ Pedágio -Base do cálculo dos proventos integral pela média sem pari-
dade), com direito à média das remunerações integral, sendo a última 
remuneração correspondente à carga horária de 108 horas mensais .

ABoNo DE PErMANÊNCIA – Ato Nº 06/2021
CONCEDE Abono de Permanência, nos termos do artigo 36, § 20 da 
CE/1989, redação dada pela EC nº 104, de 2020, Novas regras Perma-
nentes combinado com artigo 36, § 1º, inciso I e § 5º da CE/1989, com 
redação dada pela EC nº 104, de 15 de setembro de 2020 . (regra Geral 
– Professor), aos servidores: PItANGuI- E .E . Monsenhor Artur de oli-
veira, MaSP 390 .101-4, Carlos Wagner Nunes, PEB III P, admissão 01, 
a partir de 06 .05 .2021; MaSP 485 .461-8, Joana D’arc da Silva Nazar, 
PEB II C, admissão 04, a partir de 05 .05 .2021 .

ABoNo DE PErMANÊNCIA – Ato Nº 07/2021
CONCEDE Abono de Permanência, nos termos do artigo 36, § 20 da 
CE/1989, redação dada pela EC nº 104, de 2020 e artigo 151 do ADCt 
da CE/1989 – regras de transição - combinado com artigo 147, do 
ADCt, acrescentado pela EC nº 104, de 2020 ou (incluindo a aposen-
tadoria especial de professor), rEGrA DE trANSIÇÃo / PEDáGIo, 
à servidora: PArá DE MINAS- E .E . torquato de Almeida, MaSP 
868.902-8, Maria Raimunda da Consolação Teixeira, EEB II L, admis-
são 01, a partir de 14 .06 .2021 .

tânia de Moura Morato resende
Diretora

25 1497913 - 1

universidade do Estado de 
minas Gerais - uEmG

reitora: Profª Lavínia rosa rodrigues

Ato N .º 1376/2021
rEGIStrA, nos termos do artigo 20, caput e inciso II da Lei Dele-
gada nº 175 de 26 de janeiro de 2007, a opção pela remuneração de 
seu cargo efetivo, acrescida da gratificação de 50% (cinquenta por 
cento) do valor atribuído ao vencimento do cargo em comissão DAI 
7 uM1100045 que ocupa, da servidora SAIoNArA vICtÓrIA DE 
ALMEIDA CoStA, Masp nº 1142381-1, da Faculdade de Educação, 
a contar de 17/06/2021 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
 reitora

28 1498700 - 1

 PortArIA/uEMG Nº 065, 23 DE JuNHo DE 2021
 Designa pregoeiros e Equipe de Apoio para atuarem em licitações no 
âmbito da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG .
A rEItorA DA uNIvErSIDADE Do EStADo DE MINAS 
GErAIS - uEMG, no uso das atribuições que lhe confere o art . 30, 
incisos I e III, do Decreto Estadual nº 46 .352, de 25 de novembro de 
2013, e nos termos do art . 7º, inciso I, da Lei Estadual nº 14 .167, de 
10 de janeiro de 2002, e do art . 8º, inciso vI, do Decreto Estadual nº 
48 .012, de 27 de julho de 2020,
 rESoLvE:
Art. 1º Ficam designados para o exercício da função de pregoeiro, para 
a licitação na modalidade pregão eletrônico e presencial, no âmbito da 
uEMG, os seguintes servidores:
I - Adelmo Pinto de Souza, Masp 1 .167 .100-5;
II - Bruno Salles trindade da Cunha, Masp 752 .421-8;
III - Carlos Eduardo de Brito, Masp 1 .232 .285-5;
Iv - Fabiana Aparecida Ferreira Dias, Masp 1 .310 .760-2;
v - Laila Feldman Gomes Meireles, Masp 1 .455 .125-3;
vI - Luiz Antônio Precioso Gomes, Masp 1 .338 .620-6;
vII - Pablo Henrique Gomes de oliveira, Masp 1 .397 .407-6 .
§1º o servidor pregoeiro, quando não estiver desempenhando esta fun-
ção, poderá atuar na equipe de apoio, nos termos do parágrafo único do 
art . 7º da Lei Estadual nº . 14 .167, de 10 de janeiro de 2002 .
§2º o edital indicará o pregoeiro e seu substituto, em caso de impedi-
mento, e a equipe de apoio para o certame, que será composta por, no 
mínimo, três integrantes, incluindo o pregoeiro.
Art. 2º Fica assegurada ao pregoeiro, no exercício de suas atribuições, 
a faculdade de:
I - convocar servidores da uEMG para assessoramento técnico e ofe-
recimento de informações para subsidiar a regular tramitação do pro-
cesso licitatório;
II - substituir membro designado para compor a equipe de apoio, em 
caso de eventual impedimento .
Art . 3º Fica revogada a PortArIA/uEMG Nº 013, DE 12 DE FEvE-
rEIro DE 2021 .
Art . 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, 
em Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2021 .

 Lavínia rosa rodrigues
 reitora

28 1498672 - 1

Editais e Avisos
GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor

 ExtrAto DE CoNtrAto
 resumo do contrato nº 9283435/2021 celebrado entre o Estado de 
Minas Gerais, por intermédio do Gabinete Militar do Governador e 
a empresa Esquimo Service Ltda - ME – CNPJ 09 .329 .246/0001-86 . 
objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de manutenção preventiva mensal e manutenção corretiva em 09 (nove) 
equipamentos de cortinas de ar com fornecimento de peças originais de 
reposição, acessórios originais e componentes valor total: r$ 9 .099,96 
(nove mil noventa e nove reais e noventa e seis centavos) . Lote 2 do 
Pregão Eletrônico n . 20/2021 . Dotações orçamentárias: 1071 .06 .781 .4
382 .0001 .339039 .21 .0 .10 .1; 1071 .04 .122 .051 .4107 .0001 .3390 .3921 .0 .

10.1. Vigência por 12 (doze) meses a partir da publicação, podendo ser 
prorrogado nos termos do art . 57, II, da Lei 8 .666/93, até o limite de 60 
(sessenta) meses . Processo SEI 1070 .01 .0000743/2021-14 . Signatários: 
ten-Cel PM Marcos Afonso Pereira e Adão Eustáquio dos reis .

4 cm -28 1498365 - 1

 ExtrAto DE CoNtrAto
resumo do contrato n . 9283480/2021 celebrado entre o estado de Minas 
Gerais, através do Gabinete Militar do Governador e a empresa Plasloc 
Placas e tarjetas Ltda . objeto: A contratação de serviços de estampa-
gem de placas de identificação veicular – PIV, com fornecimento de 
placa no padrão MERCOSUL, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no edital do pregão n . 65/2020 e neste instrumento . valor: 
R$ 21.296,00(vinte e um mil duzentos e noventa e seis reais). Vigência 
:12(dose) meses a contar da publicação . Assinatura: 28/06/2021 . Signa-
tários: ten Cel PM Marcos Afonso Pereira, Edwaldo Domingos Faria .

3 cm -28 1498547 - 1

DEFENSoriA PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS

AvISo DE LICItAÇÃo
Pregão Eletrônico - Processo de Compra nº 1441003 000072/2021 . 
Beneficiário: Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Objeto: 
Serviço de manutenção preventiva e corretiva em elevador de passa-
geiro, conforme especificações, exigências e quantitativos estabeleci-
das no Anexo I, Termo de Referência deste Edital. Sessão do Pregão: 
13/07/2021 às 10h00min no site www .compras .mg .gov .br . Envio das 
Propostas Comerciais: INÍCIo dia 29/06/2021 às 14h30min e tÉr-
MINo dia 13/07/2021, às 09h30min . Edital disponível no mesmo site . 
Pregoeiro: Alexis Leandro de Freitas. Belo Horizonte, 28 de junho de 
2021 .

3 cm -28 1498661 - 1

ProCESSo SELEtIvo DE EStáGIo – CoMArCA 
DE SÃo JoÃo NEPoMuCENo/MG

EDItAL 0/2021 – PÓS GrADuAÇÃo EM DIrEIto
rESuMo – rESoLuÇÃo 241/2021

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 nos artigos 2º e 7º da Delibera-
ção nº 006/2011 e na Deliberação 072/2019, do Conselho Superior da 
Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais , e considerando o teor 
das resoluções nºs 206/2019 e 267/2019, rESoLvE: Art . 1° - Homo-
logar a Classificação Final dos candidatos aprovados no Processo Sele-
tivo Simplificado - PSS, para o preenchimento de vagas e de cadastro 
reserva no programa de Estágio não obrigatório Direto, na área de Pós 
- Graduação em Direito, realizado na Comarca de São João Nepomu-
ceno, 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, Processo Seletivo . Assina: Gério Patrocínio Soa-
res . Defensor Público-Geral . Belo Horizonte, 25 de junho de 2021 .

4 cm -28 1498276 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuStIFICAtIvA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLoGICA DE PAGAMENto

Policia Militar de Minas Gerais – Primeira regiao de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo
FoNtE DE rECurSoS: 10 .1 - CAtEGorIA : PrEStACAo DE SErvICoS

Nº DE 
orDEM

Nº DA NotA 
DE EMPENHo

Nº Do 
CoNtrAto 
ou AJuStE

DAtA DA 
LIQuIDAÇÃo CNPJ rAZÃo SoCIAL vALor JuStIFICAtIvA PArA A QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGICA

01 30 xxx 28/06/2021 17 .281 .106/0001-03 CoMPANHIA DE SANEAMENto DE MINAS GErAIS r$ 1 .564,28
Pagamento a pessoa jurídica de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público 
ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de desconti-
nuidade da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional (prestação de serviço de 
fornecimento de água e coleta de esgoto)

Quartel em Belo Horizonte, 02 de junho de 2021 .

Leonardo dos Santos da Silva, ten Cel PM
ordenador de Despesas

Arilson Pereira Miranda, Cap PM
responsável técnico

16 cm -28 1498367 - 1

 AvISo DE LICItAÇÃo
PMMG - 2 rPM . Pregão Eletrônico – Processo de Compra: 
125996600022/2021 . ProCESSo SEI 1250 .01 .0005333/2021-98 . 
objeto: aquisição de materiais de informática para as unidades da 2ª 
região de Polícia Militar: sede da 2ª rPM, 2° Cia PvD, 6ª Cia PM 
Ind, 7ª Cia PM Ind, 2º BPE, 18º BPM, 33º BPM, 39º BPM, 40º BPM, 
48º BPM, 66º BPM e NAIS, com fornecimento parcelado, no exercí-
cio financeiro de 2021. Propostas: Envio no Portal de Compras até as 
08h59min do dia 12 de julho de 2021 . www .compras .mg .gov .br

2 cm -28 1498554 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
PMMG – 16ª RPM x Destilaria Vale do Paracatu Agroenergia (DVPA). 
Termo Aditivo nº 02 ao convênio nº 05/2019. Objeto: prorrogação 
da vigência por mais sessenta dias. Nova Vigência de 25/06/2021 a 
23/08/2021 . Ficam inalteradas as demais cláusulas do contrato .

1 cm -28 1498637 - 1

 ExtrAto DE CoNtrAto
 PMMG/CTS. Extrato do contrato 9.280.541/2021, firmado entre a 
PMMG, CNPJ: 16 .695 .025/0001-97 e a empresa Intelbrás S/A - Indústria 
de telecomunicação Eletrônica Brasileira, CNPJ: 82 .901 .000/0001-27 . 
Objeto: aquisições de GRAVADORES para CPRV, Convênio DPRF 
01/2017. Vigência do contrato até 31/12/2021.

2 cm -28 1498238 - 1

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo
 PMMG/CTS. 4º Termo Aditivo ao contrato 9.219.362/2021, firmado 
entre a PMMG, CNPJ: 16 .695 .025/0001-97 e a empresa oI S/A, CNPJ: 
76.535.764/0001-43. Objeto: Prorrogar a vigência por mais doze 
meses, a partir de 29 de maio de 2021 e reajustar o valor contratual para 
r$85 .902,33 . As demais cláusulas permanecem inalteradas .

2 cm -28 1498186 - 1

Ato DE DISPENSA DE LICItAÇÃo
PMMG/CPE x Superintendência de Limpeza Urbana – SLU/PBH – 
Objeto: recolhimento de resíduos sólidos comuns (lixo); Valor men-
sal: r$ 403,37; valor anual: r$ 4 .840,44 . Início: 13/07/2021 . Prazo: 12 
meses, podendo ser prorrogado . Dotação orçamentária: 1251 .06 .181 .0
34 .4214 .0001 .3 .3 .90 .39 .59 .10 .1 .0 ou equivalente .

2 cm -28 1498325 - 1

 ExtrAto CoNvÊNIo
PMMG- 2ªRPM/7ªCIA PM IND- Convênio de Cooperação Mútua 
01/2021- repasse de material e serviços, conforme plano de trabalho 
entre a PMMG x Prefeitura Municipal de Florestal/MG .valor total: r$ 
336.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais). Vigência: 01/07/2021 
a 31/12/2024 .

2 cm -28 1498386 - 1

 AvISo DE LICItAÇÃo
 CSC/DAL-PMMG – Proc . Compras: 39/2021 . uE: 1259662 . Pre-
gão eletrônico 18/2021 . o ordenador de Despesas do CSC torna 
público o Edital para AQuISIÇÃo DE INSuMoS GráFICoS PArA 
IMPrESSÃo EM GErAL . Início do encaminhamento das propostas: 
dia 30/06/2021 às 10:00h . Abertura das propostas e sessão de pregão: 
12/07/2021 às 09:00h . Maiores informações: tel (31) 2123-1039, em 
horário comercial, e-mail: cmi-licitacao@pmmg.mg.gov.br. Edital 
estará disponível no site:www .compras .mg .gov .br 

2 cm -28 1498239 - 1

ExtrAto DE CoNvÊNIo
PMMG/DF – Convênio nº 013/2021. PARTES: Polícia Militar de 
Minas Gerais e o Município de Lavras/MG . oBJEto: estabelecer con-
dições de cooperação mútua entre os convenentes, visando aperfeiçoar 
o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública no Municí-
pio de Lavras mediante aquisição, instalação, manutenção e operação 
do sistema de videomonitoramento . vALor: Estimador$ 514 .363 .,39 
peloMuNICÍPIor$ 428 .636,16 .000 e PMMGr$ 85 .727,23a título de 
contrapartida em serviço . ASSINAturA: 01/06/2021 . vIGENCIA: de 
12 meses a partir da publicação .

3 cm -28 1498291 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
 PMMG - 11ª RPM x CLAUDIA PATRICIA MARQUES DA SILVA 
01429462655 - Pregão Eletrônico 1257654 28/2021 – Contrato Nº 
9283462 - objeto: Aquisição de abafadores, termômetros, tapetes sani-
tizantes e pilhas para a 103ª Cia ET/11ª RPM em Montes Claros. Vigên-
cia: a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais até 31/12/2021 . valor: r$ 7 .008,60 .

2 cm -28 1498263 - 1

 AvISo DE LICItAÇÃo 
PMMG – 5ª rPM . Pregão nº 18/2021 . objeto: Aeronave remotamente 
pilotada - RPA (drone), com kit de acessórios fly more, para o 3º Pel/3ª 
Cia PM Ind/5ª rPM - Carneirinho/MG . Data: 22/07/2021 . Edital dis-
ponível no site: compras .mg .gov .br e www .policiamilitar .mg .gov .br/
portal-pm/licitacao .action

2 cm -28 1498608 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
PMMG/CPE – vet Check Cirurgia Equina LtDA – Primeiro termo 
Aditivo ao Contrato nº 9251204/2020, cujo objeto é a prorrogação da 
vigência contratual, por mais 12 meses, a partir do dia 30/06/2021. As 
demais cláusulas permanecem inalteradas . 

1 cm -28 1498629 - 1

Ato DE SoLuÇÃo Do ProCESSo 
ADMINIStrAtIvo PuNItIvo

Referência: PAP Portaria n . 30/2021 – CAP . Processo SEI n . 
1250 .01 .0002668/2021-79 . Contrato SIAD n . 9 .042 .941 . Fornece-
dor Empresa Brasileira de Correios e telégrafos – EBCt, CNPJ n . 
34 .028 .316/0015-09 . Solução de Processo Administrativo Punitivo . 
Fornecedor deixou de cumprir suas obrigações pertinentes ao objeto 
do contrato (Item 12.2 e 12.2.3). Reconhecimento de causa excludente 
da responsabilidade civil (caso fortuito/força maior) . ressarcimento 
e reembolso conforme previsão contratual, (Item 12 .3 e 12 .3 .1) . o 
ordenador de Despesas nos termos Decreto Estadual n . 45 .902/2012 
e art . 25 § 4º, da resolução n . 4886, de 10 de março de 2020, resolve: 
Arquivar o presente Processo Administrativo Punitivo sem aplicação de 
penalidade à empresa contratada .

3 cm -28 1498727 - 1

ExtrAtoS DE ACorDoS DE CooPErAÇÃo
 PMMG – 51º BPM/11ª RPM x Município de Monte Azul/MG; Acordo 
de Cooperação Técnica nº 01 firmado em 21/06/2021, visando a estru-
turação, manutenção, revitalização e uso compartilhado de sítios de 
telecomunicação dos partícipes, especialmente o site de telecomunica-
ções localizado na Serra do Marinho, no Município de Monte Azul/
MG, sob coordenadas geográficas 15º06’58”S 42º52’10”W, com alti-
tude de 805 metros. Vigência: 20 anos a partir de 21/06/2021.
 PMMG – 51º BPM/11ª RPM x Município de Nova Porteirinha/MG; 
Acordo de Cooperação Técnica nº 02 firmado em 21/06/2021, visando 
a estruturação, manutenção, revitalização e uso compartilhado de sítios 
de telecomunicação dos partícipes, especialmente o site de telecomu-
nicações localizado no Morro da torre, no Município de Nova Portei-
rinha/MG, sob coordenadas geográficas 15º47’14.8”S 43º14’48.3”W, 
com altitude de 863 metros. Vigência: 20 anos a partir de 21/06/2021.
 PMMG – 51º BPM/11ª RPM x Município de Verdelândia/MG; Acordo 
de Cooperação Técnica nº 04 firmado em 21/06/2021, visando a estru-
turação, manutenção, revitalização e uso compartilhado de sítios de 
telecomunicação dos partícipes, especialmente o site de telecomunica-
ções localizado na Serra da Fazenda Lagamar, no Município de verde-
lândia/MG, sob coordenadas geográficas 15º27’01.1”S 43º30’06.7”W, 
com altitude de 745 metros. Vigência: 20 anos a partir de 21/06/2021.

5 cm -28 1498467 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

rESuMo DE HABILItADoS
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 36, do Decreto Estadual nº 48 .064, de 
16/10/2020 e Portaria 941/2021- DG/IPSM de 04/02/2021), cumprindo 
o disposto no subitem 11 .4 do Edital de Credenciamento nº 02/2021, 

divulga os prestadores HABILItADoS em credenciar-se no Sistema 
de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polícia 
Militar/MG . Data: 28/06/2021
9ªrPM – uberlândia

Município Interessado Categoria

uberlândia Centro de Diagnóstico do triângulo 
Ltda ME

Laboratório 
Clínico

12ªrPM – Ipatinga
Município Interessado Categoria

Ponte Nova thiago Augusto Ferreira ME C l í n i c a 
odontológica

17ªrPM – Ipatinga
Município Interessado Categoria

Pouso Alegre ricardo Adriano Dias Ferreira ME
Serviços de 
Fisioterapia 
e Psicologia

rESuMo DE NÃo HABILItADoS
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do IPSM, (dele-
gação conforme disposto no art . 36, do Decreto Estadual nº 48 .064, de 
16/10/2020 e Portaria 941/2021- DG/IPSM de 04/02/2021), cumprindo 
o disposto no subitem 11 .4 do Edital de Credenciamento nº 02/2021, 
divulga os prestadores NÃo HABILItADoS em credenciar-se no Sis-
tema de Saúde da PMMG-CBMMG-IPSM no âmbito da região da Polí-
cia Militar/MG . Data: 28/06/2021
5ªrPM – uberaba

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

Frutal unimed Frutal Cooperativa de trabalho 
Médico Ltda Demais Iv, xIx, xx

9ªrPM – uberlândia

Município Interessado Itens Pendentes 
Anexo II

uberlândia r & A odontologia Ltda . ME I, II,v,vII,xII

Nos termos estabelecidos no subitem 11 .7 do Edital de Credenciamento 
nº 02/2021, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 
do primeiro dia útil subsequente a esta divulgação, para a apresentação 
de recurso pelos interessados em relação à avaliação da documentação 
entregue no ato de inscrição .

12 cm -28 1498632 - 1

 
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 3202106290001180128.


