
Minas gerais  diário do executivo quarta-feira, 18 de agosto de 2021 – 45 
tErMo ADItIvo Nº 339039 .36 .2660 .06 .21  .

PArtES: EMG/SEJuSP E A CoMPANHIA DE tECNoLoGIA DA 
INForMAÇÃo Do EStADo DE MINAS GErAIS (ProDEMGE) .  
ESPECIE: Sexto termo aditivo ao contrato de prestação de serviços 
de informática . oBJEto: presente termo Aditivo tem como objeto: 
Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, a partir 
de 05 .10 .2021 e término em 04 .10 .2022 . Manter o preço dos serviços 
continuados, de acordo com os preços vigentes do Anexo I – Condi-
ções Comerciais do Caderno de Serviços Prodemge, conforme o subi-
tem 4 .4 .1 da Cláusula 4ª – Do valor, do Pagamento e do reajuste do 
contrato original . Alterar subitens do item 7 .3 – Produção de Solu-
ção de Business Intelligence , conforme estabelecido na Intervenção 
Direta Caderno de Serviços nº 037/2018 de 06/12/2018 e nº 027/2019 
de 26/07/2019 . . vALor: o valor estimado para este termo Aditivo é 
r$ 107 .304,00 . DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .06 .181 .139 .44
12 .0001 .339040 .03 .1 .10 .1 . SIGNAtárIoS: Ana Luisa Silva Falcão, 
Ladimir Lourenco Dos Santos Freitas e roberto tostes reis  . Assina-
tura em: 17/08/2021 .

4 cm -17 1519667 - 1

HoMoLoGAÇÃo PrEGÃo 101/2021
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 101/2021 . objeto: Preparação, pro-
dução e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, às unidades Prisionais doLote 260:Carceragem do Fórum 
de Belo Horizonte I - CF - BHZ-I,Centro de remanejamento Provi-
sório de Belo Horizonte I - Ceresp - BHZ - I,Comando de operações 
Especiais ePenitenciária de Belo Horizonte I - Pen - BHZ - I, em lote 
único, assegurando uma alimentação balanceada e em condições higi-
ênico-sanitárias adequadas, apresos e servidores públicos a serviço nas 
unidades prisionaisem epígrafe . Homologo o processo licitatório no 
valor de r$ 16 .323 .356,96 (dezesseis milhões, trezentos e vinte e três 

mil, trezentos e cinqüenta e seis reaise noventa e seis centavos), o qual 
declarou habilitada a empresa toP QALItY ALIMENtACAo EIrE-
LI-CNPJ 11 .901 .992/0001-44 . Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública – rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 - Edifício Minas, 
5º andar – Serra verde – Cidade Administrativa . Belo Horizonte, 17 
de agosto de 2021 . 

4 cm -17 1519598 - 1

Ato DE rAtIFICAÇÃo DE INExIGIBILIDADE DE LICItAÇÃo
rAtIFICo, nos termos do art . 24, incisos vIII e xvI, da Lei Fede-
ral nº 8 .666/1993 e demais legislações pertinente à matéria, conside-
rando as orientações expostas na NotA JurÍDICA AJu/SEJuSP 
Nº 434/2021 (32087759) e a documentação acostada ao processo 
SEI!MG nº 1450 .01 .0083847/2021-79 e ao processo de compra 
nº 1451044 0000119/2021 (31696994), a DISPENSA DE LICItA-
ÇÃo, cujo oBJEto é: Disponibilizar hospedagem e processamento 
do Sistema da Base Integrada de Segurança Pública - BISP, de pro-
priedade da SEJuSP, em ambiente dedicado, incluindo o serviço de 
instalação em baixa plataforma no Data Center da ProDEMGE, tendo 
como CoNtrAtADA a empresa CoMPANHIA DE tECNoLoGIA 
DA INForMAÇÃo Do EStADo DE MINAS GErAIS - ProDE-
MGE, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o 
número 16 .636 .540/0001-04, no valor global de r$ 1 .655 .359,42 (um 
milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e nove 
reais e quarenta e dois centavos) .  A despesa decorrente desta contrata-
ção ocorrerá por conta da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):  
1451 .06 .181 .139 .4412 .0001 .339040 .03 .1 .10 .1

rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

5 cm -17 1520059 - 1

 CIENtIFICAÇÃo DE Auto DE INFrAÇÃo
Nos termos do Decreto nº 44.844/2008, ficam os autuados abaixo indi-
cados cientificados da lavratura de auto de infração em razão do des-
cumprimento da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo 
de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar defesa 
junto a Diretoria de Autos de Infração da SEMAD ou efetuar o paga-
mento da multa. Comunicamos que, findo o prazo abaixo estipulado 
sem atendimento, será declarada, por termo, a ausência de manifesta-
ção do autuado, com a definitividade de todas as penalidades impos-
tas e as demais consequências definidas na legislação vigente, sendo 
promovido o regular andamento do processo . Para mais informações 
os autuados deverão entrar em contato pessoalmente com a Diretoria 
de Autos de Infração, situada na rodovia Papa João Paulo II, número 
4143, Bairro Serra verde, Edifício Minas, 1º andar – Belo Horizonte/
MG ou contatar através do telefone (31) 3915-1280. E-mail: dainf@
meioambiente .mg .gov .br

Autuado Número do Auto 
de Infração

Fundamentação 
(Decreto/Anexo/

Código)
Carlos Eduardo de Almeida
CPF: 091 .903 .936-78 236407/2021 44 .844/2008 

– v – 509
Gilberto Ferreira Cardoso
CPF: 822 .836 .566-72 236405/2021 44 .844/2008 

– v – 509
Silvoni Silva ribeiro
CPF: 103 .255 .206-90 236444/2021 44 .844/2008 

– v – 503
Ednei Ferreira dos Santos
CPF: 071 .908 .908-58 236408/2021 44 .844/2008 

– v – 509

6 cm -17 1519707 - 1

 DECISÃo DoS BENS APrEENDIDoS EM 
ProCESSoS DE AutoS DE INFrAÇÃo

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável – SEMAD notifica os autuados abaixo relacionados, por estarem 
em local ignorado, incerto ou não sabido, da definitividade da penali-
dade de apreensão imposta por meio do auto de infração, nos termos do 
art . 65 do Decreto n° 47 .383/2018, e, consequentemente o perdimento 
de tais bens, nos termos do §2º do art. 94 do mesmo decreto, ratificando 
eventual destinação sumária dos bens, caso ocorrida . Para mais infor-
mações os autuados deverão entrar em contato com o Núcleo de Autos 
de Infração triângulo Mineiro – SuPrAM/tM Praça tubal vilela, 03, 
Centro, CEP: 38 .400-186, uberlândia-MG, tel .: 34-3088-6417

Nome Identificação Auto de Infração
Alberto Segatto 036 .824 .636-15 273735/2021
Francisco de Assis Cordeiro 033 .248 .566-80 264676/2020
Edimilton Souza Carmone 691 .971 .216-49 270414/2021
João Batista da Silva 529 .614 .606-97 269873/2021
Juarez Francisco dos Santos 002 .953 .726-64 269241/2021
Hélio vieira de Lima 352 .015 .336-04 268366/2021
Hélio vieira de Lima 352 .015 .336-04 269300/2021
rosemery Jesus Faria 017 .689 .351-22 268002/2020
Carlos Alberto dos Santos 814 .766 .635-72 265659/2020
Eurípedes rodrigues de oliveira 302 .979 .586-15 269468/2021
Edinei de Paula ribeiro 011 .691 .266-93 270798/2021
Silvestre Marcos Lima 947 .841 .406-20 273746/2021
Patrícia da Silva Fagundes 093 .606 .876-00 265101/2020
Elvis Lima Ferreira 133 .103 .916-98 273950/2021

7 cm -17 1520012 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais – Semad, 
por intermédio da Superintendência regional de Meio Ambiente do 
Leste Mineiro, torna público, que realizará licitação na modalidade pre-
gão eletrônico nº 01/2021, processo de compras 1091552 000001/2021 
– SEI 1370 .01 .0026828/2021-19 . objeto: Aquisição de 08 (oito) Com-
putadores modelo Avançado, para atender as demandas tecnológicas 
da Supram Leste, conforme especificações descritas no edital e seus 
anexos . A sessão publica de lances ocorrerá no dia 31 de agosto de 
2021, às 10h00min horas, no sitio eletrônico www .compras .mg .gov .
br . os interessados poderão retirar o Edital e seus anexos no referido 
site . A aquisição será por meio do termo de Descentralização de Cré-
dito orçamentário nº 49/2020, celebrado entre o Ministério Público 
do Estado de Minas Gerais, através da Procuradoria-Geral de Justiça, 
com interveniência do Fundo Especial do Ministério Público de Minas 
Gerais, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
sustentável-SEMAD . Aprovado e autorizado pela Autoridade Compe-
tente: Elias Nascimento de Aquino Iasbik - designado para responder 
pela Supram LM (ato publicado no Diário Oficial “Minas Gerais”, de 
20/05/2021) .

5 cm -17 1520026 - 1

inStituto EStaDuaL DE FLorEStaS - iEF
 tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica nº 2101090501021 firmado entre o 
Instituto Estadual de Florestas – IEF, o Município de Barbacena/MG . 
objeto: junção de esforços para produção de mudas no viveiro de Flo-
restal de Barbacena e fornecimento para paisagismo, recuperação de 
nascentes, arborização urbana, plantio do sistema de agrofloresta, recu-
peração de áreas degradadas e revegetação de mata ciliar .vigência: 
60 meses a partir da publicação no DoMG .Data da assinatura: 12 de 
agosto de 2021 .

Barbacena, 17 de agosto de 2021 .
ricardo Ayres Loschi – Supervisor da urFBio Centro-Sul/IEF .

(a) Carlos Augusto Soares do Nascimento 
- Prefeito de Barbacena/MG .

tErMo ESPECÍFICo DE CESSÃo DE FuNCIoNárIo
Termo Específico de Cessão de Funcionário nº 2101090501221, que 
entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e o Muni-
cípio de Barbacena/MG . objeto: Cessão, pelo Município do servi-
dor, Marcelo Antônio do Nascimento, matrícula 2878/01, ao Instituto 
Estadual de Florestas - IEF, para execução das atividades vinculadas 
ao termo de Cooperação técnica nº 2101090501021 .vigência: vincu-
lado ao prazo de duração do referido termo de Cooperação técnica nº 
2101090501021 .Data da assinatura: 12 de agosto de 2021 .

Barbacena, 17 de agosto de 2021 .
(a) ricardo Ayres Loschi – Supervisor da urFBio Centro-Sul/IEF .

(a) Carlos Augusto Soares do Nascimento 
- Prefeito de Barbacena/MG .

tErMo ESPECÍFICo DE CESSÃo DE FuNCIoNárIo
Termo Específico de Cessão de Funcionário nº 2101090501321, que 
entre si celebram o Instituto Estadual de Florestas – IEF e o Município 
de Barbacena/MG . objeto: Cessão, pelo Município do servidor, Adeli 
Geraldo Mendes, matrícula 4181/01, ao Instituto Estadual de Florestas 
- IEF, para execução das atividades vinculadas ao termo de Coopera-
ção técnica nº 2101090501021 .vigência: vinculado ao prazo de dura-
ção do referido termo de Cooperação técnica nº 2101090501021 .Data 
da assinatura: 12 de agosto de 2021 .

Barbacena, 17 de agosto de 2021 .
(a) ricardo Ayres Loschi – Supervisor da urFBio Centro-Sul/IEF .

(a) Carlos Augusto Soares do Nascimento 
- Prefeito de Barbacena/MG .

10 cm -17 1519714 - 1

INForMA Do rEQuErIMENto DE AutorIZAÇÃo 
PArA INtErvENÇÃo AMBIENtAL 

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto Estadual 
de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público o 
requerimento dos processos abaixo identificados:
* Fratelli Empreendimentos Ltda . – Supressão de cobertura vegetal 
nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo – oliveira/
MG – P .A nº 2100 .01 .0030656/2021-98 – 13020000891/19 – Em 
31/10/2019 .

3 cm -17 1519940 - 1

rEQuErIMENtoS DE AIA
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental – DAIA, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
 *Cristiano Moreira das virgens/Fazenda Barra da Serra – CPF 
077 .324 .366-60 – tipo de Intervenção: Supressão da cobertura vege-
tal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo (69,0286 
ha) – águas vermelhas/MG – Processo nº 2100 .01 .0042003/2021-55: 
em 08/07/2021 .
 *renata Zancaner Hernandes/Fazenda Compostela – CPF 
254 .852 .348-95 – tipo de Intervenção: Supressão da cobertura vege-
tal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo (28,7887 
ha) – águas vermelhas/MG – Processo nº 2100 .01 .0037875/2021-58: 
em 20/07/2021 .
*DB Mineração Ltda/Fazenda Palmeiras – CNPJ 08 .045 .977/0001-37 
– tipo de Intervenção: Supressão da cobertura vegetal nativa, com ou 
sem destoca, para uso alternativo do solo (0,88 ha) – Coronel Murta/
MG – Processo nº 2100 .01 .0044750/2021-91: em 22/07/2021 .
*DB Mineração Ltda/Fazenda Palmeiras-rocinha – CNPJ 
08 .045 .977/0001-37 – tipo de Intervenção: Supressão da cobertura 
vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo (1,00 
ha) – Coronel Murta/MG – Processo nº 2100 .01 .0044765/2021-74: em 
22/07/2021 .
*DB Mineração Ltda/Fazenda Palmeiras – rocinha parcela 04 – CNPJ 
08 .045 .977/0001-37 – tipo de Intervenção: Supressão da cobertura 
vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo do solo (1,95 
ha) – Coronel Murta/MG – Processo nº 2100 .01 .0044731/2021-22: em 
22/07/2021 .

 (a)Luiz Cláudio Pena Ferreira . 
Supervisor regional urFBIo Nordeste .

7 cm -17 1519961 - 1

 tErMo ESPECÍFICo DE CESSÃo DE FuNCIoNárIo 
firmado entre o Instituto Estadual de Florestas – IEF, o Município de 
Gameleiras/MG . objeto: Cessão pelo Município ao IEF, do servidor 
Feliciano rodrigues de Sousa, ocupante de cargo de zelador – Guarda 
Parque Ambiental, para a execução de atividade vinculadas e especifi-
cadas no termo de Cooperação técnica nº: 210108050082021 . Data da 
assinatura: 08 de junho de 2021 .

Montes Claros, 17 de agosto de 2021 .
Margarete Suely Caires Azevedo – Supervisora da urFBio Norte/IEF .

(a) Gilmar rodrigues de oliveiras - Prefeito de Gameleiras/MG .
3 cm -17 1519631 - 1

INForMA tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA 
PArA CESSÃo DE EStAGIárIo

termo de Cooperação técnica e operacional nº 
2100 .01 .0045647/2021-25, que entre si celebram o Instituto Estadual 
de Florestas – IEF, por meio da unidade regional de Florestas e Bio-
diversidade Jequitinhonha – urFBIo Jequitinhonha e o município de 
Alvorada de Minas, para a execução, em regime de mútua colabora-
ção, de ações de proteção e melhoria na qualidade ambiental . objeto: 
o presente instrumento tem por objeto a cessão de 1 (uma) estagiária 
para prestar serviços junto ao CESSIoNárIo, sem ônus para este, que 
será designado exclusivamente para ocupar a função de estagiária para 
o Núcleo de Apoio regional - NAr Serro, cujas funções deverão estar 
descritas no ato de designação que trata o item 2.1.2 deste convênio;
Serão de exclusiva responsabilidade do Município todos os encargos 
deste vínculo, arcando com as despesas dos vencimentos ou possíveis 
indenizações para com a estagiária cedida e/ou contratada, excluindo a 
responsabilidade subsidiária/solidária do Instituto Estadual de Flores-
tas;. Vigência: 12 (dose) meses, a partir da data da publicação no Diá-
rio Oficial de Minas Gerais, podendo ser prorrogado e/ou alterado por 
termo Aditivo, Data da assinatura: 16 de Agosto de 2021 .

(a) Eliana Piedade Alves Machado
Supervisora regional da unidade regional de 

Florestas e Biodiversidade Jequitinhonha .
5 cm -17 1519889 - 1

inStituto minEiro DE GEStÃo 
DaS áGuaS - iGam

ExtrAto DE tDCo
termo de Descentralização de Créditos orçamentários – tDCo nº 
001/2021 que entre si celebram o Instituto Mineiro de Gestão das 
águas – IGAM – e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
Minas Gerais - FAPEMIG, visando o “aprimoramento da Gestão de 
recursos hídricos no Estado de Minas Gerais . Assinatura: 16 de agosto 
de 2021 . vigência: 36 meses . Belo Horizonte . 

A) Marcelo da Fonseca . Diretor-Geral do Igam . 
B) Paulo Sergio Lacerda Beirão . Presidente da FAPEMIG . 

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021 .
3 cm -17 1520117 - 1

SEcrEtaria DE EStaDo DE 
PLanEJamEnto E GEStÃo

 ExtrAto DE AtA DE rEGIStro DE PrEÇoS
Ata de registro de Preços - Planejamento e Pregão Eletrônico nº 
62/2021 . objeto: registro de preços para contratação de empresa, 
para fornecimento, sob demanda, futura e eventual, de serviço de cer-
tificação digital para pessoa física e/ou jurídica na cadeia da Receita 
Federal do Brasil (RFB) por autoridade certificadora credenciada pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), mediante 
contrato ou documento equivalente, conforme especificações e con-
dições previstas noedital e seus anexos, para Órgãos e Entidades da 
Administração Pública do Estado de Minas Gerais - Partes: SEPLAG 
e a Empresa: CErtISIGN CErtIFICADorA DIGItAL S .A - CNPJ: 
01 .554 .285/0001-75 .

AtA Nº 115/2021
Item valor Item valor Item valor
01 r$ 20,00 02 r$ 47,00 03 r$ 20,00
04 r$ 28,00 05 r$ 48,00 06 r$ 25,00
07 r$ 20,00 08 r$ 20,00 -- ---

 vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo Ferreira 
Matias, pela SEPLAG; Roni de Oliveira Franco e Pedro Luiz Cesar G. 
Bezerra, pela empresa .

5 cm -17 1519861 - 1

comPanHia DE tEcnoLoGia 
Da inFormaÇÃo Do EStaDo DE 

minaS GEraiS - ProDEmGE
AvISo DE LICItAÇÃo

A ProDEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 
020/2021, Processo de Compra 5141001 069/2021, prestação de servi-
ços de seguro coletivo para cobertura de morte, invalidez permanente 
total ou parcial por acidente, invalidez permanente total por doença e 
auxílio funeral, de forma compulsória para os diretores e empregados 
da Prodemge. Especificações e demais condições de participação cons-
tam no Edital à disposição dos interessados nos sites: www .compras .
mg .gov .br ewww .prodemge .gov .br . Data da sessão: 30 de agosto de 
2021 às 09:30 horas .

 Belo Horizonte, 16 de agosto de 2021 . 
Antônio viana Passos Neto – Diretor – Diretoria 

Administrativa e Financeira . 

roberto tostes reis – Diretor- Presidente – Presidência .
4 cm -17 1519750 - 1

SEcrEtaria DE EStaDo Do mEio amBiEntE E Do DESEnvoLvimEnto SuStEntávEL
DECISÃo DoS BENS APrEENDIDoS EM ProCESSoS DE AutoS DE INFrAÇÃo 

A Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Norte cientifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, incerto 
ou não sabido, da decisão administrativa sobre os bens apreendidos pelos respectivos autos de infração . Para mais informações os autuados deve-
rão entrar em contato com a referida Superintendência pessoalmente, através do telefone (38-3224-7500), ou pelo e-mail (nai.nm@meioambiente.
mg .gov .br) .

Autuado AI Decisão sobre a apreensão
Diego Athanasio Guimarães Costa
CPF: 078 .606 .246-05 103364/2018  Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

Mônica veloso de oliveira .
 Superintendente regional do Meio Ambiente da Supram Norte

6 cm -17 1519602 - 1

DECISÃo Do Auto DE INFrAÇÃo
O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Norte cientifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, incerto 
ou não sabido, da decisão administrativa referente aos autos de infração abaixo . os autuados deverão entrar em contato com a Diretoria de Autos de 
Infração para obtenção do Documento de Arrecadação Estadual (DAE), a fim de quitar os débitos atualizados no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da 
data desta publicação, sob pena de inscrição em dívida ativa, conforme previsão do Decreto n° 47 .383/2018 . No entanto, querendo, poderão apresen-
tar, no prazo de 30 (trinta) dias, contados desta publicação, recurso contra a decisão administrativa, endereçado à Supram Norte, localizada na rua 
Gabriel Passos, 50, Centro . Para mais informações os autuados deverão entrar em contato com a referida Superintendência pessoalmente, através do 
telefone (38-3224-7500), ou pelo e-mail (nai.nm@meioambiente.mg.gov.br).

Autuado Processo AI
Diego Athanasio Guimarães Costa
CPF:078 .606 .246-05

Defesa tempestiva/
 r$ 1695,52 103304/2018

Fábio Mendes de Lima
CPF: 071 .193 .706-00

Defesa tempestiva/
 r$ 487,71 111444/2018

Jueli Pereira da Silva
CPF: 642 .065 .996-53

Defesa tempestiva/
 r$ 360,63 119007/2018

Condomínio residencial Pedra do Sonho
CNPJ: 05 .041 .962/0001-02

Defesa tempestiva/
 r$ 3 .586,8 119586/2018

Pedra do Sonho resort Hotel LtDA
CNPJ: 05 .345 .099/0001-87

Defesa tempestiva/
 r$ 11 .662,12 114781/2018

Fábio vieira da Silva
CPF: 046 .804 .576-78

Defesa tempestiva/
 r$ 2 .332,42 119506/2018

Maria de Fátima Aguiar Santos
CPF: 066 .438 .756-09

Defesa tempestiva/
 r$ 2 .780,97 62705/2017

Mônica veloso de oliveira . Superintendente regional do Meio Ambiente da Supram Norte
12 cm -17 1519603 - 1

CIENtIFICAÇÃo DE Auto DE INFrAÇÃo
Nos termos do artigo 57 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, fica o autuado abaixo indicado, cientificado da lavratura de auto de infração, em razão 
do descumprimento da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar defesa 
junto à 10ª Cia PM de Meio Ambiente, na rodovia MGt 354, Km 171, Distrito Industrial II, Patos de Minas/MG, CEP 38 .706-731, ou efetuar o 
pagamento da multa. Comunicamos que, findo o prazo abaixo estipulado sem atendimento, será declarada, por termo, a ausência de manifestação 
do autuado, com a definitividade de todas as penalidades impostas e as demais consequências definidas na legislação vigente, sendo promovido o 
regular andamento do processo . Para maiores esclarecimentos, o interessado poderá entrar em contato com a referida Cia PM de Meio Ambiente no 
telefone (34) 3818-6100 .

Autuado AI Fundamentação (Decreto, Anexo, Código)
Bruno Ferraz rocha
CPF 059 .662 .885-42 273309/2021 Decreto Estadual n° 47 .838/2020, Anexo III, Código 314 - G

José Carlos da Silva
CPF: 633 .317 .996-53 278087/2021  Decreto Estadual n° 47.838/2020, Anexo III, Códigos 305 – A – I;

306; 332.

CIENtIFICAÇÃo DE Auto DE INFrAÇÃo
Nos termos do artigo 57 do Decreto nº 47.383/2018, ficam os autuados abaixo indicados, cientificados da lavratura de auto de infração em razão do 
descumprimento da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar defesa junto 
à SuPrAM NoroEStE DE MINAS, localizada na rua Jovino rodrigues Santana, 10, Nova Divinéia, unaí/MG, CEP 38 .613-094, ou efetuar o 
pagamento da multa. Comunicamos que, findo o prazo abaixo estipulado sem atendimento, será declarada, por termo, a ausência de manifestação do 
autuado, com a definitividade de todas as penalidades impostas e as demais consequências definidas na legislação vigente, sendo promovido o regu-
lar andamento do processo . Para mais informações os autuados deverão entrar em contato com a referida Superintendência pessoalmente, através do 
telefone (38) 3677-9800, ou pelo e-mail nai.nor@meioambiente.mg.gov.br.

Autuado AI Fundamentação (Decreto, Anexo, Código)
 Claudio Palissari
CPF: 932 .097 .468-34 270741/2021 Decreto Estadual n° 47 .838/2020, Anexo III, Código 302-A

DECISÃo DoS BENS APrEENDIDoS EM AutoS DE INFrAÇÃo
A Superintendência Regional de Meio Ambiente Noroeste de Minas notifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, incerto 
ou não sabido, da decisão administrativa sobre os bens apreendidos pelos respectivos autos de infração . Para maiores esclarecimentos, o interessado 
poderá entrar em contato com a referida Superintendência no telefone (38) 3677-9800 .

Autuado AI Decisão sobre a apreensão
 Cerâmica Franco Br LtDA ME
CNPJ: 10 .502 .008/0001-00 267890/2020 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

 Greik Correa Lima
CPF: 041 .818 .616-27 272396/2021 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

 Gildasio José dos Santos
CPF: 028 .928 .536-48 272391/2021 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

Inácio Pereira de Castro
CPF: 688 .638 .296-91 272426/2021 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

vicente Fernandes da Silva
CPF: 422 .829 .186-49 206194/2021 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

20 cm -17 1520082 - 1

rEtIFICAÇÃo
No Aviso de Licitação, publicado no sábado, 14 de agosto de 2021, 
Diário do Executivo, página 35, que tem por objeto o fornecimento 
e confecção de placa de condecoração, matéria prima aço inox con-
forme especificações, exigências e quantidades, conforme especifica-
ções, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo I - termo de 
Referência, retificar:
onde se lê: Processo nº . 1371001 000021/2020
Leia-se: Processo nº . 1371001 000021/2021

2 cm -17 1519895 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
A Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Minas Gerais - Semad 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará lici-
tação na modalidade: Pregão Eletrônico - Processo nº . 1371001 
000019/2021– SEI nº 2240 .01 .0001982/2021-47 – objeto: Aquisição 

de 18 (dezoito) projetores multimídias e 23 (vinte e três) HD Externo 
(Disco rígido), 16 (dezesseis)armários para escritório com 2 portas, 14 
(quatorze) armários com 4 gavetas e 20 (vinte) cadeiras giratórias, sob 
a forma de entrega integral conforme as especificações e condições pre-
vistas no Anexo I - termo de referência . Data da sessão de lances: Dia 
31 de agosto de 2021, às 9:30 horas . os interessados poderão retirar 
o Edital e seus anexos nos sites: http://www .meioambiente .mg .gov .br/
editais e www .compras .mg .gov .br . A sessão de lances ocorrerá no site: 
www .compras .mg .gov .br . Belo Horizonte, 17 agosto de 2021 . Apro-
vado e Autorizado pela Autoridade Competente: Daniela Diniz Faria . 
Masp 11829454 . Chefe de Gabinete – Semad . Autoridade Competente 
- resolução SEMAD nº 3 .071, de 29 de abril de 2021 . Secretária de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável .

4 cm -17 1519802 - 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 3202108180012590145.
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