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PArECEr Nº 665/SEE/CEE - PLENárIo/2021

ProCESSo Nº 1260 .01 .0115230/2021-47
rELATorA: GIrLAINE FIGuEIrÓ oLIvEIrA

AProvADo EM 14 .12 .2021
Autorização de funcionamento dos cursos de Educação de Jovens e 
Adultos -Ensino Fundamental (anos finais) e Educação de Jovens e 
Adultos - Ensino Médio a serem ministrados,na modalidade Educa-
ção aDistância, pelo Colégio São LuísGonzaga, no município de Belo 
Horizonte .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento às exigências legais, 
soupor que este Conselhose manifeste favoravelmente àautorização 
de funcionamento doCursode Educação de Jovens e Adultos- Ensino 
Médio a serministrado,na modalidade Educação aDistância, pelo Colé-
gio São Luís Gonzaga, situado na rua General Carneiro, 397, Bairro 
Sagrada Família, no município de Belo Horizonte, peloprazode18 
(dezoito) meses.
A Superintendência regional de Ensino, por meio do seu serviço de 
inspeção escolar, deverá acompanhar o processo de adequação do 
Ensino Médio às normas em vigor.
À Câmara do Ensino Fundamental, para manifestação de sua 
competência .

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021 .
Girlaine Figueiró Oliveira – Relatora

ProNuNCIAMENTo DA CÂMArA Do 
ENSINo FuNDAMENTAL

A Câmara do Ensino Fundamental manifesta-se pela autorização de 
funcionamento do Curso de Educação de Jovens e Adultos -Ensino 
Fundamental (anos finais) a ser ministrado, na modalidade Educação a 
Distância, pelo Colégio São Luís Gonzaga, no município de Belo Hori-
zonte, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021 .
Bruna Caroline Morato Israel – Relatora

PArECEr Nº 667/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0058062/2021-22

rELATorA: JuLIANA DE CArvALHo MorEIrA
AProvADo EM 14 .12 .2021

Autorização de funcionamento das habilitações profissionais de Téc-
nico em Administração, Técnico em Agronegócio e Técnico em Transa-
ções Imobiliárias, concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio, e do 
Curso de Especialização Técnica de Nível Médio em Instrumentação 
Cirúrgicaa serem ministrados pela ETEC - SGEscola Técnica de São 
Gotardo,no Município de São Gotardo .
Conclusão
À vista do exposto e considerando o atendimento às exigências legais, 
sou por que este Conselho se manifestefavoravelmente à autorização de 
funcionamento das habilitações profissionais de Técnico em Adminis-
tração, Técnico em Agronegócio e Técnico em Transações Imobiliárias, 
concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio, e do Curso de Especia-
lização Técnica de Nível Médio em Instrumentação Cirúrgicaa serem 
ministrados pela ETEC - SG Escola Técnica de São Gotardo, situada 
na rua Borges, nº 73, Centro, no município de São Gotardo, pelo prazo 
de 18 (dezoito) meses.
Entre 120 e 60 dias antes de esgotado o referido prazo, a instituição 
deverá apresentar o pedido de reconhecimento dos cursos .
Ficam aprovados os respectivos Planos de Curso .

Belo Horizonte, 14 de dezembro de 2021 .
Juliana de Carvalho Moreira – Relatora

PArECEr Nº 673/SEE/CEE - PLENárIo/2021
ProCESSo Nº 1260 .01 .0114336/2021-32
rELATor: GABrIEL LEITE MENDES

AProvADo EM 15 .12 .2021
Autorização de funcionamento do curso Técnico emAgropecuária inte-
grado ao Curso de Educação de Jovens e Adultos - Ensino Médio, em 
regime de alternância de estudos, a ser ministrado pela Escola Família 
Agrícola de Cruzília, no município de Cruzília .
Conclusão
À vista do exposto, sou por que este Conselho se manifeste favoravel-
mente à autorização de funcionamento do curso Técnico em Agrope-
cuária integrado ao Curso de Educação de Jovens e Adultos - Ensino 
Médio, em regime de alternância de estudos, a ser ministrado pela 
Escola Família Agrícola de Cruzília, no município de Cruzília, pelo 
prazo de 02 (dois) anos.
Fica aprovado o Plano de Curso .

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2021 .
Gabriel Leite Mendes – Relator 

27 1573751 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS
 EXTRATO DO TERMO DE CONFISSÃO DE 
PArCELAMENTo DE DÉBITo Nº 008/2021

Partes: o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de 
Governo, por intermédio da Subsecretaria de Coordenação e o municí-
pio de Pescador. Objeto: Confissão de dívida, devido às irregularida-
des na execução do Convênio nº 1491002573/2015/SEGov/PADEM, 
objetivando a devolução dos recursos apurados na análise da pres-
tação de contas . valor: o débito apurado, atualizado e corrigido é de 
r$13 .978,03 . Assinatura: 27/12/2021 .

2 cm -27 1573694 - 1

 EXTRATO DO TERMO DE CONFISSÃO DE 
PArCELAMENTo DE DÉBITo Nº 010/2021

Partes: o Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de 
Governo, por intermédio da Subsecretaria de Coordenação e o municí-
pio de Pouso Alto. Objeto: Confissão de dívida, devido às irregularida-
des na execução do Convênio nº 1491002125/2015/SEGov/PADEM, 
objetivando a devolução dos recursos apurados na análise da pres-
tação de contas . valor: o débito apurado, atualizado e corrigido é de 
r$1 .101 .594,31 . Assinatura: 27/12/2021 .

2 cm -27 1573760 - 1

ATo
RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA 

DE LICITAÇÃO Nº 0005/2021
 ProCESSo DE CoMPrA:1491031 00040/2021

 RATIFICO O ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 0005/2021, 
com fulcro nos incisos vIIIdo artigo 24 da Lei Federal N .º 8 .666, de 
21 de junho de 1993 ena Nota Jurídica n .º 544/2021, de 20 de dezem-
brode 2021, para a contratação da Companhia de Tecnologia da Infor-
mação doEstado de Minas Gerais - ProDEMGE, para prestação dos 
serviços de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas de Informa-
ção - CAGEC e SIGCoN - Metodologia ágil por 12 meses, a contar da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial “Minas Gerais”, no 
valor de R$ 7.214.400,00 (sete milhões, duzentos e quatorze mil e qua-
trocentos reais),que ocorrerá por conta das seguintes dotaçõesorçamen
tárias:1491 .04 .122 .024 .2008 .0001 .449040 .07 .0 .10 .1 e1491 .04 .122 .02
4 .2008 .0001 .449040 .07 .0 .10 .8 . Data de assinatura do Ato: 27/12/2021 .

Gustavo de Faria Dias Correa
 Secretário de Estado Adjunto de Governo

4 cm -27 1573434 - 1

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491001493/2021 . Partícipes:  SECrE-
TArIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICI-
PAL DE NOVA UNIÃO . Objeto: Pavimentação de 5.493,00 m² em 
CBuQ, construção de 1 .831,00 m de sarjeta de concreto em corte tipo 
DR.SCC-XY, largura = 60 cm, tipo 50/20, execução de 20,00 m de des-
cida d’água tipo degrau DN 500, fornecimento, assentamento e rejunta-
mento de 32,00 m de tubo de concreto armado PAI D = 400 mm, execu-
ção de 4,00 unidades de boca de lobo dupla (tipo B - concreto), quadro 
grelha e cantoneira, localizada na via de acesso ao Bairro Carmo de 
união .  valor do repasse: r$ 400 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 
192 .193,39 . Dotação orçamentária Estadual:  1491 04 122 024 2007 
0001 4440 42 01 0 10 8 . Assinatura: 27/12/2021 . vigência: 730 dias . 

ExTrATo DE TErMo DE CoNvÊNIo
Extrato do CoNvÊNIo nº 1491001498/2021 . Partícipes:  SECrETA-
rIA DE ESTADo DE GovErNo e PrEFEITurA MuNICIPAL DE 
PERDÕES . Objeto: aquisição de 1 (um) veículo tipo automotor hatch, 
zero km, com 05 lugares incluindo o motorista, motor mínimo 1 .0, 
potência mínima 66 cv, motor bicombustível (álcool/gasolina), câm-
bio de 05 marchas, direção hidráulica, eletro-hidráulica ou elétrica, ar 
condicionado, vidros elétricos, travas elétricas, sistema de freio com 
abs, airbag duplo, tapetes de borracha para o interior . Todos os demais 
itens acessórios exigidos pelo código brasileiro de trânsito. Valor do 
repasse: r$ 70 .902,18 . valor da Contrapartida: r$ 356,29 . Dotação 
orçamentária Estadual:  1491 04 122 024 2007 0001 4440 42 01 0 10 
8 . Assinatura: 27/12/2021 . vigência: 365 dias . 

6 cm -27 1573772 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021

o Estado de Minas Gerais por intermédio do Gabinete Militar do 
Governador (GMG), torna público a realização do Edital de Chama-
mento Público Específico n. 001/2021 conforme Ato de Delegação de 
Competência – Ato SEPLAG/CGCRP n. 01, de 02 de dezembro de 
2021, nos termos do Decreto Estadual n . 47 .611 de 23 de janeiro de 
2019 visando o recebimento de proposta de manifestação de ofertar 
em, comodato 10 (dez) veículos) para compor a frota do GMG que 
detêm como competência executar atividades de transporte e segurança 
governamental às ações de Defesa Civil em e às ações de governança 
em prol da sociedade, em consonância com o artigo 579 da Lei Federal 
n . 10 .406/2002, Decreto Estadual n . 47 .611 de 23 de janeiro de 2019, 
Lei Estadual n . 23 .304, de 30 de maio de 2019, Decreto Estadual n . 
47 .777, de 04 de dezembro de 2019 . o Edital e seus anexos estão dis-
poníveis nos sítios eletrônicos http://www .planejamento .mg .gov .br/
pagina/logisca/doacoes-aogoverno/doacoes-ao-governo,e http://www .
gabinete Militar .mg .gov .br . 

MArCoS AFoNSo PErEIrA, TEN-CEL PM
Subchefe do Gabinete Militar do Governador .

4 cm -27 1573761 - 1

ADvocAciA-GErAL Do EStADo
ExTrATo DE CoNTrATo N .º 9317898

 ProCESSo SEI N .º 1080 .01 .0077598/2021-85
 Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 71/2021 – Processo de Compra n.º 
1081017 - 71/2021 .Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral 
do Estado e a empresa Procedata Informática Ltda . objeto: Contratação 
de serviços de subscrição de licença, instalação, atualização, suporte e 
treinamento para 4 pessoas referente ao software de solução para segu-
rança de endpoints e servidores, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de referência, anexo I do Edital . vigência: 36 
(trinta e seis) meses, a contar da data de sua publicação no DOE-MG. 
valor Global: r$ 129 .996,00 . Dotação orçamentária: 1081 .03 .092 .711
 .4259 .0001 .3390 .40-02 .0 .95 .1 .

 Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2021 .
 Camila Campos da Cruz

 Diretora da Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
 ordenadora de Despesa em substituição

4 cm -27 1573759 - 1

 ExTrATo Do CoNTrATo N .º 9317788
 ProCESSo SEI N .º 1080 .01 .0097922/2021-66

Modalidade: Pregão Eletrônico rP Planejamento n .º 156/2020- Ata 
de Registro de Preços n.º 29/2021 – Processo de compra n.º 1081017-
104/2021 . Partes: Estado de Minas Gerais/ Advocacia-Geral do Estado 
e a empresaAHL Construções EIrELI - EPP . objeto: Contratação de 
empresa para instalação e execução do serviço de cabeamento estru-
turado para atender aAdvocacia-Geral do Estado em Muriaé/MG . 
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura do contrato, com efi-
cácia após a publicação de seu extrato no DOE-MG. Valor Global: R$ 
57 .648,81 . Dotação orçamentária: 1081 .03 .092 .711 .4259 .0001 .3 .3 .90
 .39-22 .0 .95 .1 e 1081 .03 .092 .711 .4259 .0001 .3 .3 .90 .40-02 .0 .95 .1 . Belo 
Horizonte, 27/12/2021 .

3 cm -27 1573685 - 1

ouviDoriA-GErAL Do EStADo
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ProCESSo SEI Nº 1100 .01 .0001475/2021-46
Com base em toda documentação acostada aos autos do Processo SEI 
nº1100 .01 .0001475/2021-46, referente a Dispensa de Licitação, Pro-
cesso de Compras nº 1101014-24/2021,AProvo os procedimentos 
administrativos e, no uso da competência delegada pela Decreto Esta-
dual nº47 .740, de 21 de outubro de 2019, regulamentado pela reso-
lução oGE n°15 de dezembro de 2019, AuTorIZo e rATIFICo, 
com fulcro nas disposições contidas no art .24, IncisovIII, da Lei Fede-
ral n° 8 .666/1993,nos termos do Parecer Jurídico nº 76/2021, evento 
SEI nº39289157, bem como Nota de Auditoria . CGE/CSET_oGE .nº 
39546501/2021, evento SEI nº39546501, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para fornecer curso de capacitação em Comu-
nicação Não-violenta para membros das comissões de conciliação dos 
órgãos estaduais e servidores da Ouvidoria-Geral do Estado de Minas 
Gerais.O valorda contratação corresponde a R$22.773,92 (vinte e dois 
mil, setecentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos),que cor-
rerá por conta da seguinte dotação:1101 04 128 015 20160001 3391 
3953Fonte0 .10 .1 .

Simone Deoud Siqueira
ouvidora-Geral do Estado de Minas Gerais

5 cm -23 1573267 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE CoNvÊNIo

PMMG – 52º BPM x Prefeitura Municipal de ItabiritoMG. Primeiro 
Termo Aditivo ao Convênio 001/2017 . objeto: Logística para Poli-
ciamento Ostensivo. Valor Total Estimado: R$ 226.310,40 (duzentos 
e vinte e seis mil trezentos e dez reais e quarenta centavos). Vigência: 
01/01/2022 a 31/12/2022 .

2 cm -27 1573770 - 1

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PMMG – 60º BPM x Empresa AM PM Telecom Internet e Banda Larga. 
Termo de cooperação técnica 01/2021 . Cessão da infraestrutura da torre 
da estação repetidora . vigência 25 anos a partir de 21/12/2021 .

1 cm -23 1573244 - 1

HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO E CONTRATO
PMMG – EM/13ª RPM – Homologação do Pregão 28/2021 Empresa 
vencedora: Irmãos Aleixo Empreendimentos Ltda objeto: Serviço de 
manutenções preditivas (preventiva ou corretiva) de veículos das via-
turas pertencentes; 31ºBPM/13ªRPM; 1ºGP/2ºPEL/13ª CIA BPMAMB 
e 2ºGP/2ºPEL/13ªCIA PMrv vigência: até 26/12/22 Contrato: 
09317830 . valor: r$187 .115,00 . www .compras .mg .gov .br

2 cm -24 1573294 - 1

TErMo ADITIvo
PMMG/DF – 6 TERMO ADITIVO ao TDCO 011/2018 aportado no 
SEI 1250.01.0000888/2018-36 (SES). PARTES: Secretaria de Estado 
de Saúde (SES/MG) e a Polícia Militar de Minas Gerais. OBJETO: 
prorrogar a vigência do Termo de Descentralização de Crédito orça-
mentário n° .011/2018, assinado em 26 de julho de 2018 . vIGENCIA: 
até 30/06/2022 . ASSINATurA: 23/12/2021

2 cm -27 1573314 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG – 7ª RPM – PREGÃO ELETRÔNICO

 unidade Executora: 1261556 . Processo de Compras: 59/2021 . Con-
trato nº: 9317638/2021 . Contratação de empresa especializada para 
prestar serviços de instalação de sistema de monitoramento e vigilân-
cia eletrônica (CFTV) com o fornecimento dos equipamentos, peças 
e materiais necessários à instalação no CTPM unidade Divinópolis/
MG. Empresa Fornecedora: Anjos Sistemas de Segurança – CNPJ: 
17.676.389/0001-92. Valor: R$ 32.900,00. Vigência: 3 (três) meses. O 
processo encontra-se a disposição dos interessados no site www .com-
pras .mg .gov .br .

3 cm -27 1573320 - 1

ExTrATo DE CoMoDATo
PMMG – 18ª RPM x Ivone Ronquini Campos. Comodato - Objeto: 
Transferência gratuita da posse de espaço para instalação de sítio de 
telecomunicações em terreno localizado na cidade de Campestre/MG . 
vigência: 28/12/2021 a 27/12/2046 .

EXTRATO DE CESSÃO DE USO
 PMMG – 18ª RPM x Prefeitura Municipal de Monte Santo de Minas/
MG. Cessão de Uso; Objeto: parte de um imóvel situado à Avenida 
Coronel Antônio Paulino da Costa, 561, Centro – 4º Pel. / 95ª Cia PM / 
43° BPM / 18ª rPM . vigência: 28/12/2021 a 27/12/2026 .

3 cm -27 1573335 - 1

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO.
PMMG – 58º BPM x ASSOCEMP DISTRITO INDUSTRIAL DE 
CORONEL FABRICIANO/MG. Doação 01/2021; Objeto: Doação de 
Tv LED 55 Smart uHD 4K para ser utilizado nos serviços prestados 
pela corporação no Município de Coronel Fabriciano/MG, sem ônus 
ou qualquer outra condição da Doadora ao Donatário, no valor total 
de r$ 2 .699,00 . 

2 cm -27 1573348 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG – EM 4ª RPM X Empresa Monique Evans de Oliveira 
Aquino ME– Contrato nº 55/2021 (Portal compras 9317639 – Sei nº 
1250.01.0010240/2021-14). Objeto: Contratação de empresa especiali-
zada em manutenção preventiva e corretiva e reparo de veículos leves, 
médios, pesados e serviços de diversas marcas e modelos, da frota da 4ª 
rPM em Muriaé-MG . valor do contrato: r$ 81 .550,00  . vigência: 12 
meses, a partir da data da publicação . Data: 22/12/2021 .
PMMG – EM 4ª RPM X Empresa Brasil Auto Center Comér-
cio LTDA – Contrato nº 54/2021 (Portal compras 9317636 – Sei nº 
1250.01.0010240/2021-14). Objeto: contratação de empresa espe-
cializada em manutenção preventiva e corretiva de veículos médios, 
pesados e serviços de diversas marcas e modelos, da frota da 4ª rPM 
em Juiz de Fora-MG . valor do contrato: r$ 121 .852,20 . vigência: 12 
meses, a partir da data da publicação . Data: 27/12/2021 .

4 cm -27 1573375 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
 Extrato do Contrato nº 9317291/2021 de Serviço, firmado entre 
o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) PMMG e o(s) 
fornecedor(es) 28.186.370/0001-84 - STUQUI - ENGENHA-
rIA E CoNSTruCoES EIrELI, Processo de compra nº 1261556 
000081/2021, Pregão eletrônico . objeto: Fiscalização e gerenciamento 
de obras nos CTPM Curvelo e Diamantina . valor total: r$ 315 .103,80 . 
Vigência: 24 meses, de 28/12/2021 a 28/12/2023. Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1261.12.361.106.4302.0001.449051.07.0.10.1. 
Assinatura: 27/12/2021 .

3 cm -27 1573394 - 1

 PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREÇO PMMG/CSA-TIC

 Publicação da Ata de registro de Preço 231/2021, referente ao Planeja-
mento de rP nº 365/2021 . objeto: Aquisições de Impressoras e Projetor 
Multimídia, Sendo lotes 1 e 5 empresa vencedora Microtecnica Infor-
mática Ltda, CNPJ: 01 .590 .728/0008-50, Lote 01: impressora multi-
funcional jato de tinta colorida, marca Epson, modelo EcoTank L3210, 
quantidade 290, valor unitário R$ 1.227,00, totalizando R$ 355.830,00; 
Lote 05: projetor multimídia, marca Epson PowerLite E20, quantidade 
600, valor unitário r$ 3 .111,88, totalizando r$ 1 .867 .128,00 . Lote 02 
cota reservada para EPP: Empresa vencedora Maqnete Comercio e Ser-
viços EIRELI–ME, CNPJ 18.152.404/0001-66, impressora multifuncio-
nal jato de tinta colorida, marca Epson, modelo EcoTank L3210, quan-
tidade 10, valor unitário R$ 1.695,00 totalizando R$ 16.950,00; Lote 
03: revogado . Lote 04: Empresa rEPrEMIG rEPrESENTACAo E 
CoMErCIo DE MINAS GErAIS LTDA, CNPJ 65 .149 .197/0002-51, 
projetor multimídia, marca Epson PowerLite E20, quantidade 600, 
preço unitário r$ 3 .111,88, totalizando r$ 1 .867 .128,00 . vigência da 
Ata de registro de Preços, de 27/12/2021 a 26/12/2022 .

4 cm -27 1573433 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
PMMG-DS-CSC/SADE x SEGMENTo ENGENHArIA 
LTDA – EPP. CNPJ nº:00.353.783/0001-97 - Processo SEI 
nº:1250.01.0000549/2021-62. Contrato nº9317847/2021 – Processo 
de Compras: 1255302 000031/2021 . Pregão Eletrônico . objeto: pres-
tação de serviços comuns de engenharia ou arquitetura com a finali-
dade de executar a reestruturação do pátio de acesso e a adequação de 
espaços do estacionamento de veículos da Central de Abastecimento 
Médico e Farmacêutico (CAMF), que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Edital do Pregão n° 31/2021 - CSC/Saúde e na pro-
posta comercial vencedora, os quais integram este instrumento inde-
pendentemente de transcrição. Vigência: 12 (doze) meses, a partir da 
publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa, podendo ser 
prorrogado nos termos do art . 57, §1°,da Lei nº 8 .666/93 . valor total: 
R$ 195.600,00(Cento e noventa e cinco mil e seiscentos reais). Dotação 
orçamentária: 1251 .10 .302 .037 .2023 .0001 .3390 .39 .22 .0 .49 .2  .

4 cm -27 1573406 - 1

 RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 
PMMG – DS - CSC-SAÚDE - Pregão para Registro de Pre-
ços 354/2021 . Planejamento SIrP nº 354/2021 . Processo SEI nº: 
1250 .01 .0007256/2021-72 .objeto: registro de preços para a eventual 
aquisição de oPME E MATErIAL MÉDICo HoSPITALAr . Propos-
tas: Envio no Portal de Compras até às 08h59min do dia 10 de janeiro 
de 2022 . Sessão: a partir de 09h00min do dia 10/01/2022 . Edital dispo-
nível em www .compras .mg .gov .br .

2 cm -27 1573453 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNIo
PMMG - Munícipio de Ibiá - Termo de Cooperação Mútua 14/2022 . 
objeto: Estabelecimento de condições de cooperação mútua para a exe-
cução do Policiamento ostensivo no município de Ibiá/MG . vigência: 
01/01/22 à 31/12/2022. Signatários: Ten Cel Ademir Vicente Fagundes 
e Marlene Aparecida de Souza Silva .

ExTrATo DE CoNvÊNIo
PMMG - Munícipio de Ibiá - Termo de Cooperação Mútua 15/2022 . 
objeto: Estabelecimento de condições de cooperação mútua para a 
execução do Policiamento ostensivo no município de Ibiá/MG com a 
cessão de 06 funcionários. Vigência: 01/01/22 à 31/12/2022. Signatá-
rios: Ten Cel Ademir vicente Fagundes e Marlene Aparecida de Souza 
Silva .

3 cm -27 1573449 - 1

 EXTRATO DE REVOGAÇÃO
 PMMG – 7ª RPM  Unidade Executora: 1261556. Processo de Compras 
nº . 80/2021 . revoga-se o Processo destinado a contratação de empresa 
especializada em obras civis para execução no CTPM – Bom Despa-
cho/MG, uma vez que não houve interessados em participar do cer-
tame . A íntegra da Ata encontra-se a disposição dos interessados no site 
www .compras .mg .gov .br .

2 cm -27 1573463 - 1

AVISO HOMOLOGAÇÃO DE PREGÃO
PMMG/CAA-1 AVISA QUE FOI HOMOLOGADO O PREGÃO 
29/2021, processo nº 1250165 000069/2021, destinado à contrata-
ção de empresa de conservação e limpeza para unidades da 1ª rPM . 
Declara que a empresa JS SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELI, 
cnpj 27 .968 .525/001-71, sagrou-se vencedora do certame .

2 cm -27 1573504 - 1

RESCISÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PMMG – 46º BPM x Sd PM Thiago Vinícius Souza Santos. Objeto: 
Rescisão da Autorização de Uso nº 05/2018 do imóvel situado na Ave-
nida Quatro nº 481, Bairro São Sebastião, Monte Carmelo/MG, a partir 
de 10/12/2021 .

1 cm -27 1573521 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 
DA vIGÊNCIA CoNTrATuAL

 2° Termo Aditivo ao Contrato n . 9 .292 .840/2021, celebrado entre a 
PMMG e a empresa DISTRIBUIDORA PERES & ARAÚJO LTDA 
– ME , CNPJ - 21.641.059/0001-39, para promover a prorrogação da 
vigência contratual até o dia 31/12/2022 .

EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PRORROGAÇÃO 
DA vIGÊNCIA CoNTrATuAL

 1° Termo Aditivo ao Contrato n . 9 .316 .078/2021, celebrado entre a 
PMMG e a empresa GESMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 
– ME , CNPJ - 38.680.138/0001-51, para promover a prorrogação da 
vigência contratual até o dia 31/12/2022

3 cm -27 1573520 - 1

 ExTrATo CoNTrATo
PMMG – CTPM -Processo de Compra Nº 1252157 00013/2021 - Con-
trato nº 009317889/2021 /2021 – celebrado entre o Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Polícia Militar/ Colégio Tiradentes da Polí-
cia, e a empresa CITEROL – Comércio e Indústria de Tecidos e Roupas 
S/A, CNPJ nº 17 .183 .666/0001-25 . objeto: Contratação de Empresa 
para fornecimento de uniformes de trânsito e aula e uniforme de educa-
ção física para o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais 
– Unidade Araguari, conforme especificações de tecidos e uniformes 
contida no Regulamento de Uniformes e Insígnias do CTPM – RUIC-
TPM (ANEXO I) e no termo de referência (ANEXO II), observando-se 
ainda as demais especificações e condições estabelecidas no Edital. O 
valor global da contrato é de R$ 167.589,80 (cento e sessenta e sete mil 
e quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos). 

3 cm -27 1573736 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 CAA-1– PMMG X JS SERVIÇOS E CONSERVAÇÃO EIRELLI . 
CNPJ 27 .968 .525/0001-71, SEI 1250 .01 .0011390/2021-04, Contrato 
9317900/2021, Processo de Compra 69/2021, objeto: Serviço de con-
servação e limpeza de unidades da 1ªrPM . valor total r$ 281 .999,88 . 
vigência: 12 meses .

2 cm -27 1573646 - 1

 RESULTADO DE LICITAÇÃO
PMMG/DTS/CSA-TIC. Às 13:50:28 horas do dia 21 de Dezembro 
de 2021, após constatadas as regularidades dos atos procedimentais, 
a autoridade competente, Sr. (a) SILVIO LUIS TEIXEIRA MENDES 
homologa e conclui o pregão para aquisição de Aquisição de licenças 
de softwares para uso em datacenter da PMM . resultado do pregão - 
Lotes revogados .

2 cm -27 1573690 - 1

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR 
E ASSISTÊNCIA SoCIAL 

EDITAL DEEAS Nº 258, DE 04 DE NovEMBro DE 2021 
ExTrATo DE rESuLTADo FINAL - 1ª CHAMADA 

PArA A 2ª ETAPA - SEGuNDA PArTE 
O CORONEL PM DIRETOR DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSIS-
TÊNCIA SoCIAL DA PoLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no 
uso das atribuições previstas no Decreto nº 11 .636, de 29jan69, e no 
art . 8º, do r-125, aprovado pela resolução nº 4 .029, de 16mar12 e 
nos termos da Lei nº 23.750, de 23dez20; Lei nº 869, de 05jul52; Lei 
nº 10.254, de 20jul90; Lei nº 15.301, de 10ago04; Lei nº 20.010, de 
05jan12; do Decreto nº 48.097, de 23dez20 e das Resoluções SEPLAG 
105, de 18dez18 e resolução nº 4 .289, de 13jan14, torna pública a 
segunda parte do resultado final da 1ª chamada para a 2ª etapa do Pro-
cesso Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo deter-
minado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos termos da legislação e das normas do Edital DEEAS nº 
258/2021 . 
A segunda parte do resultado final da 1ª chamada para a 2ª etapa será 
publicada no site da Diretoria de Educação Escolar e Assistência Social 
da Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do link: www .pmmg .
mg .gov .br/deeas > Menu > Colégio Tiradentes da Polícia Militar > Pro-
cesso Seletivo CTPM - 2022 . 

WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM
DIrETor DA DEEAS

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR 
E ASSISTÊNCIA SoCIAL 

EDITAL DEEAS Nº 258, DE 04 DE NovEMBro DE 2021 
ExTrATo DE 3ª CHAMADA PArA A 2ª ETAPA 

O CORONEL PM DIRETOR DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSIS-
TÊNCIA SoCIAL DA PoLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no 
uso das atribuições previstas no Decreto nº 11 .636, de 29jan69, e no 
art . 8º, do r-125, aprovado pela resolução nº 4 .029, de 16mar12 e 
nos termos da Lei nº 23.750, de 23dez20; Lei nº 869, de 05jul52; Lei 
nº 10.254, de 20jul90; Lei nº 15.301, de 10ago04; Lei nº 20.010, de 
05jan12; do Decreto nº 48.097, de 23dez20 e das Resoluções SEPLAG 
105, de 18dez18 e resolução nº 4 .289, de 13jan14, torna pública a cha-
mada dos candidatos abaixo relacionados para a 2ª etapa do Processo 
Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo determinado 
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, 
nos termos da legislação e das normas do Edital DEEAS nº 258/2021 .
 A chamada para a 2ª etapa será publicada no site da Diretoria de Educa-
ção Escolar e Assistência Social da Polícia Militar de Minas Gerais, por 
meio do link: www .pmmg .mg .gov .br/deeas > Menu > Colégio Tiraden-
tes da Polícia Militar > Processo Seletivo CTPM - 2022 . 
os candidatos deverão comparecer, com a documentação descrita no 
item 4 .3 .4 do edital, nas respectivas unidades do CTPM, na data e horá-
rio explicitados no cronograma abaixo: 

DATA 03/01/22 e 04/01/22

os candidatos deverão entrar em contato com a respectiva unidade 
para verificar o dia e horário da entrevista a ser feita pela comissão 
de avaliação

 WELERSON CONCEIÇÃO SILVA, CEL PM
DIrETor DA DEEAS

12 cm -27 1573714 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 PMMG/CTS . ExTrATo Do CoNTrATo 9 .317 .461/2021, 

ProCESSo DE CoMPrA 1250071 109/2021
 firmado entre a PMMG, CNPJ: 16.695.025/0001-97 e a empresa XPTI 
TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA, CNPJ: 18.190.216/0002-03. 
Objeto: aquisição de 260 CÂMERAS DE SEGURANÇA (CFTV), 
valor do contrato r$3 .272 .360,00 .vigência por doze meses a partir 
desta publicação .

2 cm -27 1573710 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo
 CMI/DAL-PMMG x HANBAI CoMÉrCIo DE MoToS LTDA . 
CNPJ 15 .082 .489/0001-65, Contrato 315/2021, CoMPrAS 
9317428/21, Processo de Compra 34/2021, objeto: Aquisição de 
Motocicletas Caracterizadas . valor total r$ 528 .000,00 . vigência até: 
30/08/2022 .

 
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 3202112272300570132.
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1.  PREÂMBULO
1.1. O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio do Gabinete Militar do Governador
(GMG), torna pública a realização do Edital de Chamamento Público Específico n.
001/2021, conforme Ato de Delegação de Competência – Ato SEPLAG/CGCRP n. 01,
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de 02 de dezembro de 2021, nos termos do Decreto Estadual n. 47.611, de 23 de
janeiro de 2019, visando o recebimento de proposta de manifestação para ofertar em
comodato 10 (dez) veículos com o objetivo de compor a frota do GMG que detêm
como competência executar atividades de transporte e segurança governamental,
em consonância com o artigo 579, da Lei Federal n. 10.406, de 10 de janeiro de
2002, Decreto Estadual n. 47.611, de 23 de janeiro de 2019, Lei Estadual n. 23.304,
de 30 de maio de 2019,  Decreto Estadual n. 47.777, de 04 de dezembro de 2019 e
as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, que dele constituem parte
integrante e inseparável para todos os efeitos legais.
1.0.1. O Presidente e os membros da Comissão de Avaliação
Técnica,  designados por meio do ATO 30 (SEI n. 39946381), publicado no dia
24 de dezembro de 2021,  receberão as propostas de manifestação de interesse
em ofertar em comodato veículos para compor a frota do Gabinete Militar do
Governador, nos termos do Anexo I deste Edital, até às 10 horas do dia 05 de janeiro
de 2022, por meio do e-mail daq@gabinetemilitar.mg.gov.br.
1.0.1.1. A Sessão Pública para análise e julgamento das propostas acontecerá a
partir de 05 de janeiro de 2022, às 10 horas, na Sala de Reunião do 2º andar
- Prédio Tiradentes situado na Rodovia Papa João Paulo II, n. 3.777 -
Cidade Administrativa, Serra Verde - 31630-903 - Belo Horizonte e será
Presidida por Juari Alexandre Santos, Maj PM, n.  128.363-9

 

2. DO OBJETO
2.1. O presente Edital tem por objeto o recebimento de proposta de
manifestação de interesse em ofertar ao Governo do Estado de Minas Gerais 10
(dez) veículos em comodato para compor a frota do GMG que detêm como
competência executar atividades de transporte e segurança governamental,
conforme especificações constantes no Anexo I, parte integrante deste edital e de
acordo com as demais exigências e quantidades estabelecidas neste Edital.

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar do presente chamamento público as pessoas físicas,
as jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras e os organismos internacionais
interessados em oferecer bens em comodato desde que não enquadrados nas
vedações do item 6 deste Edital.

 

4. DA FORMA DE RECEBIMENTO E FORMALIZAÇÃO DAS
PROPOSTAS
4.1. Os interessados deverão, em conformidade com o Anexo I deste Edital,
enviar sua proposta de manifestação de interesse ao GMG por meio do e-
mail daq@gabinetemilitar.mg.gov.br até o dia 05 de janeiro de 2022.
4.2. As propostas de manifestação de interesse em ofertar em comodato o
objeto conforme especificações constantes do Anexo I deste Edital de chamamento
público deverão conter, no mínimo, as seguintes informações ou documentos:
4.2.1. Identificação e qualificação do subscritor da proposta:
4.2.1.1. cópia da identidade e CPF do Comodante físico ou do representante legal
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do Comodante pessoa jurídica;
4.2.1.2. ato constitutivo; ata da assembleia de eleição e posse da diretoria; cartão
de CNPJ e comprovante de endereço, se pessoa física.
4.2.2. Descrição do bem, com suas especificações, quantitativos, prazo de
vigência e outras características necessárias à definição do objeto a ser ofertado em
comodato;
4.2.3. Declaração da não existência de demandas administravas ou judiciais
em relação ao objeto a ser ofertado em comodato;
4.2.4. Certidão de regularidade fiscal com FGTS; certidão negava de débitos
com o INSS e certidão negava de débitos estadual.
4.3. Apresentação de nota fiscal ou documento que comprove a propriedade
dos bens, assim como o seu valor de mercado;
4.4. As propostas deverão ser produzidas a partir de perspectiva
estritamente técnica observando os interesses públicos e coletivos.

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1. As propostas serão analisadas e julgadas em sessão pública por uma
Comissão previamente designada pelo GMG em 05 de janeiro 2022, às 10 horas,
na Sala de Reunião do 2º andar - Prédio Tiradentes situado na Rodovia
Papa João Paulo II, n. 3.777 - Cidade Administrativa - Serra Verde - CEP
31630-903 - Belo Horizonte;
5.2. Os procedimentos serão realizados pela comissão nomeada pelo Ato n.
30 do GMG e formada pelos Servidores Militares titulares do Gabinete Militar:
5.2.1. as propostas serão analisadas e julgadas em sessão pública pela
comissão em até 05 (cinco) úteis do recebimento da documentação;
5.2.2. havendo necessidade de análise técnica das propostas, a sessão poderá
ser suspensa e retomada em prazo não superior a 03 (três) dias úteis.
5.3. Finda a sessão pública a comissão elaborará ata relatando os
procedimentos praticados e justificando a escolha a qual deverá ser motivada quanto
ao interesse no recebimento dos bens em comodato e análise técnica contendo a(s)
proposta(s) vencedora(s) podendo o Estado de Minas Gerais receber mais de um
empréstimo gratuito de bens infungíveis de acordo com a conveniência e em razão
do objeto;
5.4. Na hipótese de empate quando da avaliação das propostas a escolha
dar-se-á mediante sorteio a ser realizado em sessão pública previamente agendada
com 02 (dois) dias úteis de antecedência;
5.5. O extrato da ata da sessão pública será publicado no Diário Oficial do
Estado e sua íntegra disponibilizada no site
hp://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logisca/doacoes-
aogoverno/doacoes-ao-governo, no site do Gabinete Militar do
Governador, conforme estabelecido no Ato SEPLAG/CGCRP n. 01, de 02 de
dezembro de 2021.

 

6.  DAS VEDAÇÕES
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6.1. Não serão admitidas propostas nas seguintes hipóteses:
6.1.1. quando apresentadas por pessoas físicas condenadas por ato de
improbidade administrava, por crime contra a fé pública ou contra a Administração
Pública. A consulta no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de
Improbidade Administrava e Inelegibilidade – CNIA, também deverá ser realizada em
nome dos sócios majoritários da empresa, por força do art. 12, da Lei Federal
n. 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela praça de ato de improbidade administrava, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário. (hps://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);
6.1.2. quando apresentadas por pessoas jurídicas declaradas inidôneas,
suspensas ou impedidas de licitar e contratar com a administração pública,
condenadas por ato de improbidade administrava ou condenadas em processo de
apuração de responsabilidade pela prática de atos lesivos contra a administração
pública, nos termos da Lei Federal n. 12.846, de 1 de agosto de 2013. A consulta
será feita junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e
Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, da Controladoria-Geral da União,
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrava e
Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça, Lista de Licitantes Inidôneos
do Tribunal de Contas da União, por meio do link de Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica hps://cerdoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
6.1.3. quando caracterizado conflito de interesses;
6.1.4. quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para
fornecimento de bens, insumos e peças de marca exclusiva e de serviços por
inexigibilidade de licitação;
6.1.5. quando o recebimento dos bens, pela específica situação em que se
encontram, gerar despesas extraordinárias, presentes ou futuras, que tornem
antieconômico o ajuste.

 
7.  DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO DO
EDITAL E DO RECURSO DO RESULTADO
7.1.  As pessoas físicas, as jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras que
participarão do chamamento público poderão interpor recurso que deverá ser
direcionado ao GMG;
7.2. Os interessados terão 05 (cinco) dias uteis para interpor recurso, a
contar da publicação do extrato da ata da sessão pública, encaminhando-o ao e-mail
daq@gabinetemilitar.mg.gov.br com referência ao chamamento recorrido;
7.3. Recebido o recurso, o GMG terá cinco dias úteis para decidir, dando
publicidade da decisão, nos mesmos moldes previstos no § 4º, do art. 14, do Decreto
Estadual n. 47.611/2019, podendo:
7.3.1. motivadamente, reconsiderar a decisão;
7.3.2. motivadamente, manter a decisão, encaminhando o recurso para a
autoridade competente;
7.3.3. inadmitir o recurso exclusivamente por falta de pressupostos
processuais recursais de existência ou de validade e de desenvolvimento.
7.4. Não serão conhecidas as impugnações que não apresentarem
fundamentos de fato e de direito que obstem o recebimento do serviço por doação;
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7.5. Da decisão sobre a impugnação, caberá pedido de reconsideração no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data de sua publicação no Diário Oficial do
Estado;
7.6. O recurso contra a decisão do GMG terá efeito suspensivo;
7.7. A decisão do recurso será divulgada no sítio eletrônico
http://www.planejamento.mg.gov.br/pagina/logisca/doacoes-ao-
governo/doacoes-aogoverno, bem como comunicada via e-mail ao
recorrente e ainda será disponibilizada na íntegra também no site do
Gabinete Militar do Governador, conforme estabelecido no Ato SEPLAG/CGCRP
n. 01, de 02 de dezembro de 2021.

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO
8.1. A homologação do resultado do chamamento público e a autorização
para o recebimento da proposta de manifestação de interesse em ofertar em
comodato os objetos descritos no Anexo I deste Edital de Chamamento Público serão
efetivadas por ato do Subchefe e Ordenador de Despesas do GMG procedendo-se a
sua publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

 

9. DO TERMO DE COMODATO
9.1. Homologado o resultado do chamamento público os veículos recebidos
em comodato serão formalizados por termo ao qual serão anexados os documentos
exigidos nos termos deste Edital;
9.2. O comodato será  formalizado de modo irretratável e irrevogável, sem
ônus, encargos, contrapartidas ou contraprestações pela Administração Pública;
9.3. No termo de comodato, o Comodante declarará expressamente que os
(BENS EMPRESTADOS GRATUITAMENTE) não são produtos de crime ou oriundos de
atividades ilícitas, sujeitando-se à responsabilização criminal, civil e administrava no
caso de falsidade da declaração;
9.4. O instrumento de contratação e demais atos firmados com a
Administração serão assinados de maneira eletrônica, por intermédio do Sistema
Eletrônico de Informações do Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, casos
sejam assinados de outra forma, estes deverão ser importados, pelo comodatário,
para SEI/MG;
9.5. Para a assinatura eletrônica, caso ainda não possua(m) cadastro, o(s)
licitante(s) interessado(s) deverá(ão) acessar o Sistema Eletrônico de Informações do
Governo do Estado de Minas Gerais - SEI/MG, por meio do link
www.sei.mg.gov.br/usuarioexterno, e clicar em "Clique aqui se você ainda não está
cadastrado";
9.6. Dúvidas relacionadas ao cadastro no SEI podem ser encaminhadas para
o e-mail atendimentosei@planejamento.mg.gov.br;
9.7. A realização do cadastro como Usuário Externo no SEI/MG importará na
aceitação de todos os termos e condições que regem o processo eletrônico,
conforme Decreto Estadual n. 47.222, de 26 de julho de 2017 e demais normas
aplicáveis, admitindo como válida a assinatura eletrônica na modalidade cadastrada
(login/senha), tendo como consequência a responsabilidade pelo uso indevido das
ações efetuadas e das informações prestadas as quais serão passíveis de apuração
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civil, penal e administrava.

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Fica vedada a utilização de bens ofertados em comodato para fins
publicitários podendo, contudo, ser autorizada:
10.1.1. menção informativa do comodato no sítio eletrônico oficial do
Comodante;
10.1.2. moção de agradecimento ou menção nominal ao Comodante.
10.2. É de responsabilidade exclusiva do comodante o pagamento dos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, não se caracterizando
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos
pagamentos, conforme consta do art. 24, do Decreto Estadual n. 47.611/2019;
10.3. O GMG, bem como o Comodante, poderão expedir recomendações
mútuas na hipótese de verificação de irregularidades ou de descumprimento do
termo de doação. As recomendações expedidas estipularão prazo para adoção de
providências, assegurado o direito de esclarecimento pela parte notificada.
10.4. O Comodato deverá ser formalizado de modo irretratável e irrevogável,
sem ônus, encargos, contrapartidas ou contraprestações pela Administração Pública
Estadual;
10.5. Conforme previsto no art. 18 do Decreto Estadual n. 47.611/2019, o
GMG enviará para a Controladoria-Geral do Estado – CGE a relação dos bens
recebidos em comodato;
10.6. Este Edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após
encaminhamento da proposta não serão aceitas alegações de desconhecimento;
10.7. Os interessados poderão examinar ou retirar gratuitamente o presente
Edital e seus anexos nos sites <<www.compras.mg.gov.br>> e
<www.gabinetemilitar.mg.gov.br>.

 

 

MARCOS AFONSO PEREIRA, TEN-CEL PM
Subchefe do Gabinete Militar do Governador

Gabinete Militar do Governador
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Afonso Pereira, Subchefe
do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, em 27/12/2021, às
16:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39895369 e o código CRC D83460AE.
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Referência: Processo nº 1070.01.0003797/2021-06 SEI nº 39895369
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil

Diretoria de Aquisições - Secretaria

Anexo nº I - Especificação do bem/GMG/SPGF/DAQ SECRETARIA/2021

PROCESSO Nº 1070.01.0003797/2021-06
Anexo I – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO

 

1. INTRODUÇÃO:
Em atendimento às ações de segurança governamental, cuja competência
está prevista no art. 55 da Lei Estadual n. 23.304, de 30 de maio de 2019, bem como
no Decreto Estadual n. 47.777, de 04 de dezembro de 2019, especificamente em seu
art. 2º, o Gabinete Militar do Governador (GMG) tem como missão, dentre outras,
planejar, coordenar e executar atividades de transporte e segurança governamental,
proteção e defesa civil, sendo que para cumprir tais competências imperioso se faz
gerenciar os serviços de transporte terrestre para o Governador, o Vice-Governador
e demais autoridades previstas em lei.
Buscando atender ao programa de Governo insculpido em sua missão, o GMG,
observando ao disposto no art. 1º c/c art. 3º  do Decreto Estadual n. 47.611, de 23
de janeiro de 2019,  abre o presente processo  para recebimento de manifestação de
interesse em ofertar em comodato veículos  para compor a frota do Governo de
pessoas físicas e jurídicas privadas, nacionais ou estrangeiras, e organismos
internacionais.

 
Art. 1º – Este decreto regulamenta o recebimento de doação de
bens móveis e serviços, sem ônus ou encargos, e o recebimento
de bens em comodato pela Administração Pública direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo.
[...]
Art. 3º – A doação e o comodato de que trata este decreto devem
ter por finalidade a execução de programas, projetos ou ações de
interesse público, observados os princípios que regem a
administração pública, especialmente os da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. (art. 3º
Decreto Estadual nº 47.611/2019)

 
Desta forma, a utilização do objeto deste procedimento de Chamamento atende
o interesse público, uma vez que garante o transporte terrestre, a segurança
governamental e ações de governança.
 
2. JUSTIFICATIVA DO CHAMAMENTO PÚBLICO

Anexo  I - Especificação do bem (39948643)         SEI 1070.01.0003797/2021-06 / pg. 1



A segurança governamental é uma atividade de extrema relevância na medida que
reforça a democracia e o Estado de Direito ao garantir governabilidade ao Poder
Executivo e permitir que as autoridades cumpram, com segurança, todas as
atividades que lhes competem.
No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Decreto Estadual n. 47.777, de 04 de
dezembro de 2019 é o fundamento objetivo e esteio para as intervenções procedidas
pela segurança governamental nos diversos locais em que se faz presente o
Governador do Estado.
Assim sendo, há um complexo conjunto de medidas e procedimentos adotados por
equipe de profissionais (policiais e bombeiros militares) para garantia da integridade
física (prevenção de atos que possam ferir o bem-estar ou saúde física) e moral
(prevenção de atos que possam ferir a dignidade) das autoridades sob sua
responsabilidade, principalmente, do Governador do Estado.
A escolta aproximada do Excelentíssimo Governador e Vice-Governador do Estado
de Minas Gerais é realizada por policiais militares e atua, diuturnamente, na
salvaguarda da autoridade. Sua composição varia entre 5 e 8 agentes de segurança.
A composição motorizada das equipes de segurança, por sua vez, é realizada de
forma ordinária utilizando-se 3 veículos, em alguns casos 4, parta cada
autoridade citada, conforme análise dos níveis de risco e ameaça à integridade física
da autoridade e complexidade de acesso aos ambientes, o que impacta, diretamente,
na capacidade de reação às situações de perigo. Esses veículos, portanto,
necessitam de características que transcendem o conceito de transporte, mas que,
sobretudo, viabilizam a prestação do serviço de proteção com eficiência, conforto e
oferte segurança plena à autoridade.
Hodierno, o Governador prioriza seus deslocamentos, em grande maioria, por vias
terrestres, muitas delas ainda não pavimentadas. A condução nesses traçados exige
veículos versáteis que possibilitem emprego ordinário (deslocamentos urbanos em
Belo Horizonte) e extraordinários (diligências de serviço público com deslocamentos
por rodovias e estradas, pavimentadas ou não, em boas ou péssimas
condições). Ademais, é extremamente importante que os veículos utilizados na
segurança governamental possuam as mesmas características tal qual, modelo, cor,
tamanho, motorização etc. Isso objetiva dificultar a identificação do veículo ocupado
pela autoridade, facilitar a mudança de veículo pela autoridade e a
mudança de posicionamento dos mesmos, justamente para minimizar ou mesmo
impedir quaisquer tentativas de atentados às autoridades.
Imperioso esclarecer que além dos veículos utilizados na escolta se faz necessário o
envio de equipes precursoras e avançados para cada local/cidade que a autoridade
comparecerá.
 
3. OBJETO:
Este Anexo I, parte integrante do Edital de Chamamento Público n. 1/2021,  tem por
objeto o recebimento de manifestação de interesse em ofertar em comodato veículos
para compor a frota do Gabinete Militar do Governador.
 
Especificação detalhada do objeto:
 

# Especificação do Objeto Quantidade
VEICULO REPRESENTACAO, SEDAN, BRANCO;
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01

MIN1747CC; MIN 120CV; 04 PORTAS; TRIO
ELETRICO; AR CONDICIONADO;
SEGURO INCLUSO; DIRECAO HIDRAULICA, AIR
BAG DUPLO, 05LUGARES, MOVIDO A
ETANOL/GASOLINA (BICOMBUSTIVEL); COR LINHA
DE PRODUCAO; TRANSMISSÃO MANUAL.

03

02

VEICULO REPRESENTACAO, SUV, BRANCO;
MIN1947CC; MIN 151CV; 04 PORTAS; TRIO
ELETRICO; AR CONDICIONADO; SEGURO
INCLUSO; DIRECAO HIDRAULICA, AIR BAG DUPLO,
05 LUGARES, MOVIDO A DIESEL; COR LINHA DE
PRODUCAO; TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA;
TRAÇÃO 4 X 4.

01

03

VEICULO REPRESENTACAO, SUV, PRETO,
MIN1947CC; MIN 151CV; 04 PORTAS; TRIO
ELETRICO; AR CONDICIONADO; SEGURO
INCLUSO; DIRECAO HIDRAULICA, AIR BAG DUPLO,
05 LUGARES, MOVIDO A DIESEL; COR LINHA DE
PRODUCAO; TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA;
TRAÇÃO 4 X 4.

01

04

VEICULO REPRESENTACAO, SUV, PRETO,
MIN1947CC; MIN 147CV; 04 PORTAS; TRIO
ELETRICO; AR CONDICIONADO; SEGURO
INCLUSO; DIRECAO HIDRAULICA, AIR BAG DUPLO,
05 LUGARES, MOVIDO A ETANOL/GASOLINA
(BICOMBUSTIVEL); COR LINHA DE PRODUCAO;
TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA; TRAÇÃO 4 X 2.

04

05

VEICULO REPRESENTACAO, SUV, CINZA,
MIN2947CC; MIN 231CV; 04 PORTAS; TRIO
ELETRICO; AR CONDICIONADO; SEGURO
INCLUSO; DIRECAO HIDRAULICA, AIR BAG DUPLO,
05 LUGARES, MOVIDO A DIESEL; COR LINHA DE
PRODUCAO; TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA;
TRAÇÃO 4 X 4.

01

 

4. RESULTADOS ESPERADOS
Composição motorizada das equipes de segurança realizada conforme análise dos
níveis de risco e ameaça à integridade física e moral das autoridades, bem como de
acordo com a complexidade de acesso aos ambientes, e, portanto, em consonância
com a capacidade de reação/resposta às situações de perigo/risco.
Condução veicular adequada às situações adversas como ultrapassagens e eventuais
necessidades de evasão em caso de emboscadas, que demandam maior aceleração
em menor tempo, ação básica para extração motorizada da autoridade da área de
risco real ou eminente.
Conforto e segurança para deslocamentos por vias terrestres (pavimentadas ou não)
independentemente da distância/tempo de percurso, principalmente durante os
longos deslocamentos entre os municípios onde são realizadas as agendas
governamentais, garantindo as ações de governança.
 
5. LOCAL DE ENTREGA
Diretoria de Transportes Terrestres/GMG
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Endereço: Rua Tomé de Souza, 1332 – Bairro Funcionários/Belo Horizonte- Minas
Gerais
 

Alexandre Silva e Castro, Ten-Cel PM
Superintendente de Transportes 

 

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Silva e Castro,
Superintendente, em 27/12/2021, às 15:56, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39948643 e o código CRC 917F1E35.

Referência: Processo nº 1070.01.0003797/2021-06 SEI nº 39948643
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil

Diretoria de Aquisições - Secretaria

Anexo nº II - Minuta do Seguro/GMG/SPGF/DAQ SECRETARIA/2021

PROCESSO Nº 1070.01.0003797/2021-06
 

ANEXO II —  MINUTA DO SEGURO (Seguro Total)

 

 

Cobre o veículo XXXXX, o veículo do terceiro envolvido em sinistro junto
ao veículo XXXXX e também acidentes pessoais para o condutor e
passageiros do veículo XXXXX.
 

Premissas básicas do seguro:

 

-             Cobertura contra roubo. furto, incêndio e acidente do veículo XXXX;

-             Cobertura de Danos Materiais causados a terceiros;

-             Cobertura de Danos Corporais causados a terceiros;

-             Cobertura de Morte e Invalidez Permanente condutor e passageiros veículo XXXX;

-             Há cobrança de franquia.

 

 

Em caso de sinistro a COMODATÁRIA deve providenciar o boletim de
ocorrência e demais documentos necessários à comunicação junto à
seguradora, sendo que a COMODANTE deverá ser comunicada sobre o
fato no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua ocorrência.
 

Demais coberturas necessárias à utilização do veículo serão de responsabilidade
da COMODATÁRIA.

 

(*) O reconhecimento das coberturas do seguro estão condicionadas às normas e
preceitos das leis de trânsito e de seguro vigentes.
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Afonso Pereira, Subchefe
do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, em 27/12/2021, às
16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39966822 e o código CRC A2BF9B97.

Referência: Processo nº 1070.01.0003797/2021-06 SEI nº 39966822
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil

Diretoria de Aquisições - Secretaria

Anexo nº III - Modelo de Declaração/GMG/SPGF/DAQ SECRETARIA/2021

PROCESSO Nº 1070.01.0003797/2021-06
ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO

 

Em atendimento ao disposto no inciso V, do art. 5º e nos incisos I ao III, do art. 20
do Decreto Estadual n. 47.611, de 26 de janeiro de 2019, declaro que a empresa
(razão social), portadora do CNPJ n.  (xx.xxxx.xxx/xxxx-xx):
 

1. Não possui declaração de inidoneidade emitida por qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública, considerando todos os poderes de todos os entes
federados;

2. Não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. Não foi condenada por ato de improbidade administrativa ou condenada em

processo de apuração de responsabilidade pela prática de atos lesivos contra a
administração pública, nos termos da Lei Federal n. 12.846, de 1º de agosto de
2013.

 
Declaro, ainda, que os sócios abaixo relacionados não possuem condenações por
ato de improbidade administrativa, por crime contra a fé pública ou contra a
Administração Pública. Na oportunidade, para fins de verificação, detalho os vínculos
existentes entre cada um dos sócios e a Administração Pública.
 

NOME
COMPLETO CPF POSSUI VÍNCULO

(S/N)?
EM CASO POSITIVO DETALHAR O
VÍNCULO

    

    

 
Cidade, dia, mês, ano.
 
Nome Completo do Representante Legal da Empresa

Documento assinado eletronicamente por Marcos Afonso Pereira, Subchefe
do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, em 27/12/2021, às
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16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39915750 e o código CRC D35AF4F6.

Referência: Processo nº 1070.01.0003797/2021-06 SEI nº 39915750
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil

Diretoria de Aquisições - Secretaria

Anexo nº IV - Minuta Termo de Comodato/GMG/SPGF/DAQ SECRETARIA/2021

PROCESSO Nº 1070.01.0003797/2021-06
Anexo IV - Minuta do Termo de Comodato

QUADRO RESUMO

1. Comodante:
Nome:
Endereço:

2. Comodatária:
Razão Social: GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR
CNPJ: 18.715.565/0001-10
Endereço: Rodovia Papa João Paulo II, 3777, Cidade Administrativa Presidente
Tancredo Neves, Serra Verde, Belo Horizonte/MG, CEP: 31630-904.

  Responsável:

CPF:
CI:

3. Veículos: Conforme Anexo I do Edital de Chamamento Público n. 01/2021.

4. Justificativa: Este comodato tem como único e exclusivo objetivo auxiliar a
Comodatária no desempenho de suas atribuições institucionais, em especial o apoio
ao Gabinete Militar do Governador (GMG) no desempenho de suas
competências relacionadas à segurança governamental, às ações de Defesa Civil em
e às ações de governança em prol da sociedade.

5. Vigência: Pelo período de XX meses a contar da data de sua publicação.

6. Multa por atraso na devolução: R$ XXXXXX

7. Seguro: [x] Total [ ] Responsabilidade Civil Facultativa e Acidentes Pessoais por
Passageiro.

8. Anexos:
Anexo I - Relação de Veículo
Anexo Il  - Seguro
Anexo III - Modelo de Declaração (condições de habilitação)
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Anexo III - Modelo de Declaração (condições de habilitação)
Anexo V - Modelo de Declaração (bens oferecidos em comodato não são
produtos de crime)

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes identificadas nos
Campos 1 e 2 do Quadro Resumo, a seguir denominadas respectivamente
“Comodante” e “Comodatária", conjuntamente “Partes” e individualmente “Parte”,
por seus representantes legais infra-assinados, ajustam entre si o presente Contrato
de Comodato (“Contrato”), mediante as cláusulas e condições a seguir:

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO
1.1. Constitui objeto do presente Contrato o empréstimo, em regime de
comodato, dos “veículos” de propriedade da Comodante identificado no Campo 3 do
Quadro Resumo (“veículos "), para utilização conforme discriminado neste
instrumento.
1.2. Fica ressalvado que os veículos cedidos em comodato por força deste
instrumento poderão ser utilizado pela Comodatária única e exclusivamente no
desempenho de atividades profissionais relacionadas ao seu objeto social, descritas
no Campo 4 do Quadro Resumo, sendo expressamente vedada a utilização dos
mesmos para quaisquer outros fins, incluindo, mas não se limitando, para fins
particulares.
 
2. CLÁUSULA SEGUNDA — OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIA
2.1. Constituem obrigações da Comodatária:
2.1.1. conservar os veículos de forma a devolvê-los findo este Contrato, nas
mesmas condições de funcionamento e conservação em que os recebeu, ressalvado
o desgaste natural pelo uso, resguardados, inclusive, seus aspectos interno e
externo, ou seja, em perfeito estado de funcionamento, com todos seus opcionais,
acessórios e equipamentos;
2.1.2. seguir as prescrições do Manual de Uso e Manutenção, submetendo o
veículo regularmente a eventuais revisões, exclusivamente através da Rede
Assistencial XXXXXXX da marca do veículo;
2.1.3. não ceder, emprestar, locar, dar em garantia ou por qualquer outra
forma transferir os veículos a terceiros, no todo ou em parte, sem a prévia e
expressa anuência da Comodante;
2.1.4. zelar para que os veículos sejam utilizados por condutores devidamente
identificados e habilitados, assumindo a responsabilidade decorrente de eventual
omissão;
2.1.5. comunicar à Comodante eventual furto ou roubo dos veículos, de seus
acessórios e/ou equipamentos, denunciando-o às autoridades policiais, o que não
exime a Comodatária de qualquer ônus perante a Comodante, permanecendo
responsável pelo ressarcimento de seu valor ou por qualquer dano ou prejuízo que a
Comodante tenha de suportar, nos limites do seguro, conforme item 2.1.6;
2.1.6. indenizar a Comodante por quaisquer danos não cobertos pelo seguro,
conforme condições descritas no Anexo II, sejam materiais ou pessoais, causados a
terceiros ou ao veículo, decorrentes, dentre outros, de acidentes de trânsito, uso
indevido do veículo, furto, roubo, incêndio;
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2.1.7. comunicar à Comodante qualquer acidente envolvendo o veículo no
prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após sua ocorrência, sob pena de
responder também pelas parcelas que seriam cobertas por seguro;
2.1.8. providenciar, em caso de acidente, furto ou roubo do veículo, Boletim de
Ocorrência policial ou perícia técnica enviando à Comodante cópia dos mesmos, bem
como relatório seu sobre o sinistro;
2.1.9. fornecer toda a documentação necessária à instrução de processo de
sinistro junto à seguradora, sob pena de incidir na mesma penalidade prevista no
subitem 2.1.6 acima;
2.1.10. obedecer a todas as normas e preceitos das leis e autoridades de
trânsito, sendo o único responsável por toda e qualquer eventual infração cometida,
bem como pelo pagamento da mesma, o que deverá ser comprovado junto à
Comodante através da remessa do respectivo recibo ou comprovante de
pagamento. Ocorrendo qualquer infração às normas de trânsito, deverá o
Comodatária indicar à Comodante o nome do infrator, observadas as formalidades
legais;
2.1.11. não utilizar os veículos para o exercício de atividades ilícitas, bem como
qualquer outra atividade que não esteja em consonância com os termos da Cláusula
Primeira, responsabilizando-se por todos os danos diretos e indiretos eventualmente
suportados pela Comodante em razão do inadimplemento desta cláusula, sem
prejuízo da aplicação das demais sanções de natureza civil e criminal;
2.1.12. efetuar as revisões periódicas nos veículos e arcar com as despesas de
combustível, lubrificação, lavagens e eventuais substituições de peças não previstas
em garantia;
2.1.13. proibir a circulação dos veículos no caso dos mesmos não estarem
emplacados ou estar impedidos de circularem em vias públicas, respeitando a
legislação e se responsabilizando por quaisquer danos, prejuízos, acidentes ou fatos
decorrentes da utilização dos mesmos em locais proibidos;
2.1.14. responsabilizar-se pelo processo de caracterização dos veículos, uma
vez que a Comodatária possui seu próprio padrão, enviando, sempre que solicitado
pela Comodante, imagens do veículo caracterizado. Ao final deste Contrato, os
veículos deverão ser devolvidos à Comodante da mesma forma que foi entregue à
Comodatária, qual seja, descaracterizado; e
2.1.15. providenciar a publicação resumida do presente instrumento, nos termos
do parágrafo único do art. 61 da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA — SEGURO
3.1. Os veículos objeto do presente Contrato estão cobertos por seguro na
modalidade definida no Campo 7 do Quadro Resumo e conforme condições descritas
no Anexo II, sendo que demais coberturas necessárias à utilização dos mesmos
deverão ser providenciadas pela Comodatária. Ato contínuo, deverá ser entregue
pela Comodatária à Comodante, cópia da referida apólice.

 

4. CLÁUSULA QUARTA — PRAZO DE VIGÊNCIA E RESCISÃO
4.1. O prazo de vigência deste Contrato é aquele definido no Campo 5 do
Quadro Resumo, podendo ser rescindido antecipadamente nas seguintes
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circunstâncias:
4.2. A qualquer tempo, em caso de infração ou inadimplemento de suas
cláusulas e condições, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
assim como em caso de recuperação judicial, extrajudicial ou falência da
Comodatária, nos termos da Lei n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005;
4.3. Por interesse de qualquer das Partes, a qualquer tempo, mediante aviso
formal à outra Parte, com 30 (trinta) dias de antecedência, hipótese em que
a Comodatária renuncia ao disposto no artigo 581 do Código Civil.
4.4. Encerrado o prazo ou rescindido este Contrato, a Comodatária deverá
restituir imediatamente os veículos, devidamente reparados, se for o caso, sob pena
de responder pela multa mensal definida no Campo 6 do Quadro Resumo até a
efetiva entrega dos veículos à Comodante, independentemente de qualquer
notificação, interpelação ou protesto.
4.5. A multa definida no Campo 6 do Quadro Resumo será atualizada
monetariamente através da variação “pro-rata” do IPCA-E, nos menores períodos
permitidos pela legislação pertinente, considerando-se como data base a data do
início da vigência deste instrumento, e, como data final, aquela do efetivo pagamento.
Na ausência desse indexador ou impossibilidade de sua utilização, será utilizado outro
que reflita a efetiva desvalorização da moeda no período, a critério da Comodante.

 

5. CLÁUSULA QUINTA — CÓDIGO DE CONDUTA E REGRAS
ANTICORRUPÇÃO
5.1.  A Comodatária declara, por si e por seus colaboradores, agentes e
representantes que conduz as suas atividades de forma ética, sustentável e em
conformidade com todas as leis, normas e regulamentos a eles aplicáveis, em todas
as jurisdições nas quais atua, inclusive, mas não se limitando às leis anticorrupção
federal, estaduais e municipais (incluindo o Código Penal Brasileiro, o Decreto-Lei
n. 2.848/1940, a Lei n. 8.429/1992, a Lei n. 8.666/1993, a Lei n. 9.613/1998, a Lei
n. 12.529/2011, a Lei n. 12.813/2013 e a Lei n. 12.846/2013 e suas respectivas
regulamentações), bem como toda a legislação correlata a que está obrigada a
cumprir, e se compromete a cumpri-las fielmente, por si e por seus subordinados,
representantes e colaboradores, bem como exigir o seu cumprimento pelos terceiros
por ele contratados.
5.2. A Comodatária declara que está ciente, conhece, entende e se obriga a
observar integralmente as regras estabelecidas no Código de Conduta da (nome da
Comodante) (“Código de Conduta”), disponível no endereço eletrônico
<<xxxxxxxxxxxx>> no exercício dos direitos e obrigações previstos neste
Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas disposições, abstendo-se de
qualquer atividade que constitua uma violação às disposições do Código de Conduta.
5.3. A Comodatária desde já se obriga a, no exercício dos direitos e
obrigações previstos neste Contrato e no cumprimento de qualquer uma de suas
disposições: (I) não dar, oferecer, receber ou prometer qualquer bem de valor ou
vantagem de qualquer natureza com o objetivo de obter ou conceder vantagem
indevida, influenciar ato ou decisão ou direcionar negócios ilicitamente e (II) adotar as
melhores práticas de monitoramento e verificação do cumprimento das leis
anticorrupção, com o objetivo de prevenir atos de corrupção, fraude e outras
práticas ilícitas por seus colaboradores, agentes, representantes e terceiros por ele
contratado.
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5.4. A Comodatária declara (I) ter plena consciência que a ocorrência de
qualquer fato ou ato que contrarie as disposições legais, incluindo, mas não se
limitando, as regras anticorrupção aplicáveis, deve ser imediatamente comunicado à
Comodante, (II) já ter implementado ou se obriga a implementar, durante a vigência
deste Contrato, um programa de conformidade e treinamento eficaz na prevenção,
detecção e combate a violações das regras anticorrupção e dos requisitos
estabelecidos neste Contrato.
5.5. O não cumprimento por parte da Comodatária de quaisquer regras
anticorrupção aplicáveis ou do Código de Conduta, ressalvadas as demais hipóteses
de rescisão previstas em lei ou neste instrumento, será considerado uma inflação
grave e conferirá à Comodante o direito de rescindir o presente Contrato, ficando a
Comodatária obrigada a eximir a Comodante de quaisquer ações, perdas e danos
decorrentes de tal descumprimento. A Comodatária ficará responsável por indenizar
a Comodante contra todo e qualquer dano que ela venha a suportar em razão do
descumprimento das obrigações e declarações estabelecidas nesta Cláusula.

 
6. CLÁUSULA SEXTA - ANEXOS
6.1. Integra(m) o presente Contrato os Anexos listados no Campo 8  do
Quadro Resumo, devidamente rubricados pelas Partes.
6.2. Em caso de contradição entre as disposições deste Contrato em relação
aos seus Anexos, as disposições do Contrato prevalecem sobre as dos Anexos,
assim como em caso de omissão no Contrato as disposições dos Anexos
prevalecem.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA — DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1. É vedado à Comodatária ceder ou transferir os direitos e obrigações
decorrentes do presente Contrato sem a prévia e expressa anuência da Comodante.
7.2. O presente Contrato obriga as Partes e seus sucessores, a qualquer
título.
7.3. Se a Comodante for compelida a ingressar em juízo por qualquer motivo
relacionado a este Contrato, correrão por conta exclusiva da Comodatária todas as
despesas decorrentes, inclusive custas processuais e honorários advocatícios.
7.4. A Comodatária isenta a Comodante de toda e qualquer responsabilidade
por prejuízos decorrentes de furto, roubo, extravio, quebra ou de danos de qualquer
natureza ocorridos com os veículos ou em razão de sua utilização.
7.5. Qualquer tolerância em benefício da Comodatária não poderá ser
interpretada como novação, alteração ou modificação tácita de quaisquer das
cláusulas ou condições do presente Contrato, podendo a Comodante, a qualquer
tempo, exigir o cumprimento de seus termos.
7.6. Este Contrato substitui todo e qualquer outro acordo expresso ou tácito
relativo aos veículos objeto deste instrumento e descritos no seu Anexo l.
7.7. Juntamente com os veículo, a Comodatária receberá da Comodante
formulários contendo questionário para avaliação do Veículo, devendo devolvê-los
devida e corretamente preenchidos, sempre que a Comodante solicitar.

 
8. CLÁUSULA OITAVA — FORO
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8.1. Fica eleito o foro de Belo Horizonte/MG como o único competente para
conhecer e dirimir quaisquer questões originadas deste Contrato, com exclusão
expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
8.2. As Partes assinam o presente Contrato na presença das testemunhas
abaixo.

 

 

 

COMODANTE

 

                                                                                                                     

COMODATÁRIA

 

 

 

Testemunhas:

 

1 )   ___________________________                                                                                

Nome:                                                                                                                   

 

2)    ___________________________ 

Nome:                                                                                                                    

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marcos Afonso Pereira, Subchefe
do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, em 27/12/2021, às
16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39967396 e o código CRC 87D2C1AF.

Referência: Processo nº 1070.01.0003797/2021-06 SEI nº 39967396
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual de Defesa
Civil

Diretoria de Aquisições - Secretaria

Anexo nº V - Modelo de Declaração/GMG/SPGF/DAQ SECRETARIA/2021

PROCESSO Nº 1070.01.0003797/2021-06
 
 
 

ANEXO V- MODELO DE DECLARAÇÃO

 

 

Declaro  que os bens oferecidos em comodato não são produtos de crime ao
expediente, em atendimento ao disposto no art. 16 do Decreto Estadual n. 47.611 de
26 de janeiro de 2019,

 

 

Cidade, dia, mês, ano

 

Nome Completo do Representante Legal da Empresa
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Documento assinado eletronicamente por Marcos Afonso Pereira, Subchefe
do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais, em 27/12/2021, às
16:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 39933198 e o código CRC 07252F19.

Referência: Processo nº 1070.01.0003797/2021-06 SEI nº 39933198
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