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CoNSELHo ESTADuAL DE ECoNoMIA PoPuLAr SoLIDárIA - CEEPS

rETIFICAÇÃo Do EDITAL CEEPS 01/2021 DE ProCESSo ELEITorAL PArA CoMPoSIÇÃo Do CEEPS (MANDATo 2021 - 2023)

onde se lê:
4 .1 - A entidade civil que desejar participar do processo de eleição do CEEPS enquanto candidato ou votante fará sua solicitação de habilitação no 
período de 01 de outubro de 2021 a 10 de outubro de 2021, ambos através do site www .social .mg .gov .br, apresentando os documentos descritos nos 
itens 4 .4 e 4 .5 deste edital .
Leia-se:
4 .1 - A entidade civil que desejar participar do processo de eleição do CEEPS enquanto candidato ou votante fará sua solicitação de habilitação no 
período de 01 de outubro de 2021 a 30 de outubro de 2021, ambos através do site www .social .mg .gov .br, apresentando os documentos descritos nos 
itens 4 .4 e 4 .5 deste edital .
onde se lê:
4.6 - No caso de indeferimento da solicitação de habilitação, somente a entidade ou empreendimento a que se refere o indeferimento poderá firmar 
recurso da decisão no dia 15 de outubro de 2021, protocolado no site www .social .mg .gov .br através do formulário disponibilizado, sendo vedadas 
outras formas de formalização .
Leia-se:
4.6 - No caso de indeferimento da solicitação de habilitação, somente a entidade ou empreendimento a que se refere o indeferimento poderá firmar 
recurso da decisão no dia 08 de novembro de 2021, protocolado no site www .social .mg .gov .br através do formulário disponibilizado, sendo vedadas 
outras formas de formalização .
onde se lê:
5 .1 - A solicitação de registro de candidatura da entidade civil será dirigida à Comissão Especial Eleitoral, no período de 01 de outubro de 2021 a 10 
de outubro de 2021, no site www .social .mg .gov .br, por meio do preenchimento do formulário e envio da documentação necessária, sendo vedadas 
outras formas de formalização .
Leia-se:
5 .1 - A solicitação de registro de candidatura da entidade civil será dirigida à Comissão Especial Eleitoral, no período de 01 de outubro de 2021 a 30 
de outubro de 2021, no site www .social .mg .gov .br, por meio do preenchimento do formulário e envio da documentação necessária, sendo vedadas 
outras formas de formalização .

onde se lê:
6 .1 - A solicitação de registro enquanto votante da entidade civil será dirigida à Comissão Especial Eleitoral, no período de 01 de outubro de 2021 a 
10 de outubro de 2021, no site www .social .mg .gov .br, por meio do preenchimento do formulário e envio da documentação necessária, sendo vedadas 
outras formas de formalização .
Leia-se:
6 .1 - A solicitação de registro enquanto votante da entidade civil será dirigida à Comissão Especial Eleitoral, no período de 01 de outubro de 2021 a 
30 de outubro de 2021, no site www .social .mg .gov .br, por meio do preenchimento do formulário e envio da documentação necessária, sendo vedadas 
outras formas de formalização .
onde se lê:
7 .1 - A eleição da entidade civil será no dia 22 de outubro de 2021, de 08h às 23h59min, através de formulário eletrônico encaminhado ao e-mail 
cadastrado no momento do pedido de habilitação .
Leia-se:
7 .1 - A eleição da entidade civil será no dia 16 de novembro de 2021, de 08h às 23h59min, através de formulário eletrônico encaminhado ao e-mail 
cadastrado no momento do pedido de habilitação .
onde se lê:
1 . CroNoGrAMA

CroNoGrAMA
ATIvIDADE DATA

INSCrIÇÕES DoS CANDIDAToS e voTANTES 01/10/2021 A 10/10/2021
PuBLICAÇÃo DoS INSCrIToS HoMoLoGADoS 12/10/2021 A 14/10/2021
rECurSoS - INSCrIÇÕES CANDIDAToS E voTANTES 15/10/2021
rESPoSTA DoS rECurSoS - Candidatos/votantes 19/10/2021
ProCESSo ELEITorAL (votação) 22/10/2021
PuBLICAÇÃo Do rESuLTADo Do ProCESSo ELEITorAL 26/10/2021 A 27/10/2021
rECurSoS ProCESSo ELEITorAL 28/10/2021 a 29/10/2021
rESPoSTA DoS rECurSoS - Processo eleitoral 03/11/20 A 04/11/2021

Leia-se:
9 . CroNoGrAMA

CroNoGrAMA
ATIvIDADE DATA

INSCrIÇÕES DoS CANDIDAToS e voTANTES 01/10/2021 A 30/10/2021
PuBLICAÇÃo DoS INSCrIToS HoMoLoGADoS 03/11/2021 A 05/11/2021
rECurSoS - INSCrIÇÕES CANDIDAToS E voTANTES 08/11/2021
rESPoSTA DoS rECurSoS - Candidatos/votantes 11/11/2021a 12/11/2021
ProCESSo ELEITorAL (votação) 16/11/2021
PuBLICAÇÃo Do rESuLTADo Do ProCESSo ELEITorAL 18/11/2021 A 19/11/2021
rECurSoS ProCESSo ELEITorAL 23/11/2021
rESPoSTA DoS rECurSoS - Processo eleitoral 26/11/2021

Belo Horizonte, 07 de outubro de 2021 . 
raphael vasconcelos Amaral rodrigues

Presidente do Conselho Estadual de Economia Popular Solidária
32 cm -08 1542061 - 1

ExTrATo Do CoNvÊNIo Nº 1481000872/2021 .
Partícipes:Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Prefeitura 
Municipal de João Pinheiro . objeto: Constitui objeto do presente termo 
de convênio aCobertura da Quadra Poliesportiva do Bairro Januária 
Carneiro rios - Cohab, em João Pinheiro-MG . valor do repasse: r$ 
200 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 116 .737,41 . Dotação orçamen-
tária Estadual:1481 27 812 043 4086 0001 4440 42 01 0 10 8 . Assina-
tura: 06/10/2021 . vigência: 730 dias . Fiscal do Convênio: Sergio Luiz 
Pires, Masp: 362 .296-6 . Processo SEI nº 1480 .01 .0001549/2021-57 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000868/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale obra 
Social Maria do Carmo Fonseca Silva . objeto: Execução de projeto 
para realizar o desenvolvimento das atividades físicas da obra Social 
Maria do Carmo Fonseca Silva, melhorando as condições de trabalho 
e do atendimento aos usuários, adquirindo bens permanentes previsto 
no plano de aplicação . valor do repasse: r$ 100 .000,00 . valor da 
Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual:1481 08 244 
065 4226 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 06/10/2021 . vigência: 
365 dias . Gestor: rosilene de Fátima Teixeira de oliveira - Matrícula: 
939311-9 . Processo SEI nº 1480 .01 .0006319/2021-83 .

19 cm -08 1542460 - 1

comPANHiA DE HABitAÇÃo Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - coHAB

ASSEMBLEIA GErAL ExTrAorDINárIA
CoNvoCAÇÃo

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais – CoHAB 
MINAS convoca seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a se realizar em sua sede na Cidade Administrativa Pre-
sidente Tancredo Neves, rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Edifí-
cio Gerais, 14º andar, Bairro Serra verde, em Belo Horizonte/MG, às 
11:00 horas do dia 15 de outubro de 2021, a fim de deliberarem sobre 
os seguintes assuntos: a) eleição de membro efetivo para vaga no Con-
selho Fiscal da Cohab Minas; b) deliberar sobre a cessão dos direitos 
creditórios pela CoHAB a fundo de investimento privado e c) outros 
assuntos de interesse da Companhia . 

Belo Horizonte, 06 de outubro de 2021 .
Daniel Perrelli Lança

Presidente do Conselho de Administração
4 cm -06 1540822 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
ExTrATo Do ProToCoLo DE INTENÇÕES 

SIMPLIFICADo Nº 245
Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvol-
vimento Integrado de Minas Gerais – INDI e as empresas NATurA 
CoSMETICoS S/A ., e AvoN CoSMETICoS LTDA ., oBJETo: via-
bilizar a manutenção e expansão, pela NATurA & Co, de seus esta-
belecimentos no Estado de Minas Gerais, destinados à comercialização 
de mercadorias de seu portifólio, inclusive para revenda na modali-
dade marketing direto (porta a porta) . Assinatura: 08 .10 .2021 . Signatá-
rios: Gustavo de oliveira Barbosa (SEF), Fernando Passalio de Avelar 
(SEDE), João Paulo Braga Santos (INDI) João Paulo Brotto Gonçalves 
Ferreira e Ana Beatriz Macedo da Costa (NATurA &Co) .

3 cm -08 1542564 - 1

GABINETE
rATIFICAÇÃo – INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo

Com base na Nota Jurídica/SEF nº 468/2021, da Assessoria Jurí-
dica, e no uso da competência delegada pelo artigo 2º, inciso III, do 
Decreto nº 43 .817, de 14/06/2004, e artigo 1º da resolução nº 3 .588, 
de 09/11/2004, rATIFICo o ato de reconhecimento de hipótese de ine-
xigibilidade de licitação, na forma do artigo 25, caput, da Lei Federal 
nº 8 .666, de 21/06/1993, visando a contratação dos cursos:”Liderança 
e Gestão de Pessoas”, “Business Partner em recursos Humanos”, 
“Storytelling melhorando a capacidade de comunicação”, “Segurança 
Psicológica nas organizações”e”Planejamento e Acompanhamento de 
orçamento Público”,a ser executado pelaINSPEr- INSTITuTo DE 
ENSINo E PESQuISA, CNPJ 06 .070 .152/0001-47, no valor total 
de r$ 32 .692,98 (trinta e dois mil, seiscentos e noventa dois reais e 
noventa oito centavos,cujas despesascorrerão por conta da dotação 
orçamentária1191 04 122 705 2500 0001 3390 .39 .24, fontes 10 .1 e 
29 .1– rECurSoS DoCuSTEIo, consignadas no orçamento em 
vigor, aprovado pela Lei nº 23 .751 de 30 de dezembro de 2020 . Gus-
tavo de oliveira Barbosa - Secretário de Estado de Fazenda

rESuMo Do vIII TErMo ADITIvo / 
CoNTrATo Nº 1900010782

ProCESSo Nº 1191001 000047/2017 – 
CoNTrATo GErADo Nº 9165303

ProCESSo SEI: 1910 .01 .0003618/2018-28
Partes: EMG/SEF e visual Sistemas Eletrônicos Ltda . objeto:
I - Prorrogação da suspensão da execução do Contrato, tendo em 
vista o conjunto de medidas e ações implementadas pelo Governo no 
enfrentamento da pandemia de Covid-19 e a prorrogação do estado de 
calamidade pública neste Estado, pelo prazo de 112 dias, com início 
15/08/2021 e término em 04/12/2021 . II - Suspensão do pagamento 
mensal previsto no inciso II da Cláusula Quinta - “Do Pagamento” 
do Contrato, pelo período de 112 dias . Leônidas Marcos Torres Mar-
ques, Superintendente de Arrecadação e Informações Fiscais – SAIF/
SEF – 08/10/2021 .

ExTrATo Do ProToCoLo DE INTENÇÕES 
SIMPLIFICADo Nº 244

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de Desenvolvi-
mento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa HAvITA IMPor-
TACAo E ExPorTACAo LTDA ., oBJETo: viabilizar a implantação, 
pela GoLDEN FooDS, de parcerias com estabelecimentos mineiros 
para industrialização por encomenda e centro de distribuição em Minas 
Gerais, destinados respectivamente a industrialização, distribuição e 
comercialização das mercadorias relacionadas no protocolo de inten-
ções . Assinatura: 08 .10 .2021 . Signatários: Gustavo de oliveira Barbosa 
(SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João Paulo Braga Santos 
(INDI) Noé Ygor Carvalho de oliveira (GoLDEN FooDS) .

SuPErINTENDÊNCIA DE TECNoLoGIA DA INForMAÇÃo
rESuMo Do II TErMo ADITIvo Ao 

CoNTrATo Nº 1900010883
PC 1191001 .000051/2019 / CoNTrATo GErADo 9238249

Partes: EMG/SEF e LANLINK SoLuÇÕES E CoMErCIALIZA-
ÇÃo EM INForMáTICA S/A . objeto: Alteraçãodo item 6 .2 na Cláu-
sula Sexta “PAGAMENTo” . Lindenberg Naffah Ferreira, Superinten-
dente de Tecnologia da Informação - STI/ SEF – 08/10/2021 .

13 cm -08 1542503 - 1

miNAS GErAiS PArticiPAÇÕES S/A - mGi
CoNCorrÊNCIA MGI Nº 006/2021

A MGI comunica aos licitantes credenciados para a Concorrência MGI 
06/2021, bem como aos demais interessados, nos termos do item 6 .4 
do Edital da licitação, que não houve recurso quanto ao julgamento das 
habilitações ocorrido no dia 30/09/2021. Neste ato, ficam os interes-
sados convocados para, querendo, comparecerem à sessão pública de 
abertura de envelopes e julgamento das propostas, referente ao item 03 
que será realizada no dia 15/10/2021, às 10:00 horas na sede da Compa-
nhia, no seguinte endereço: Cidade Administrativa do Estado de Minas 
Gerais, rodovia Papa João Paulo II, 4 .001, 4º andar, Prédio Gerais, 
Bairro Serra verde, Belo Horizonte/MG . Informações: na sede da MGI 
ou por meio do email: contratos@mgipart.com.br

3 cm -08 1542297 - 1

JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001911/2021-59

I-Partes: Município de Mário Campos e Jucemg . II- Da Adesão: Adesão 
ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG e a Secreta-
ria da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a integração dos 
cadastros e o intercâmbio de informações entre o Cadastro Sincroni-
zado Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de integração esta-
dual . Firmado em 07 de outubro de 2021 por Anderson Ferreira Alves, 
pelo Município de Mário Campos e por Bruno Selmi Dei Falci, pela 
Jucemg .

ExTrATo TErMo DE ADESÃo
2250 .01 .0001911/2021-59

I-Partes: Município de Mário Campos, Jucemg e Sebrae-MG . II-ob-
jeto: Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de 
serviços, informações e capacitações a empreendedores, empresários e/
ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do Empreendedor . III- 
vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 07/06/2026 . Iv-Dos 
repasses financeiros: não há repasses financeiros entre o aderente e os 
convenentes . Firmado em 07 de outubro de 2021 por Anderson Ferreira 
Alves, pelo Município de Mário Campos; por Afonso Maria rocha e 
por João Cruz reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno Selmi 
Dei Falci, pela Jucemg .

5 cm -08 1542556 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

ExTrATo Do TErMo DE DoAÇÃo
Partes: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de MG e 
usina Coruripe Açúcar e álcool – Filial Iturama . objeto: Doação de 
estudos e projetos visando a otimização dos projetos conceituais para 
as alças Sul, Sudoeste e oeste do rodoanel Metropolitano, sem ônus e 
sem encargos à Administração Pública direta, autárquica e fundacional 
do Poder Executivo . vigência: 90 dias a partir da publicação . Assina-
tura: 07/10/2021 .

2 cm -08 1542229 - 1

AuDIÊNCIA PÚBLICA 
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Mobilidade – SEINFrA, comunica a alteração do horá-
rio da sessão de audiência pública presencial para colher sugestões e 
contribuições ao Projeto de Concessão do Terminal rodoviário Gover-
nador Israel Pinheiro - Tergip e dos terminais metropolitanos de ônibus 
e estações de transferência, a ser realizada em 13/10/2021 no Auditório 
do Tergip - 3º andar, localizado à Praça rio Branco, 100, Bairro Centro, 
Belo Horizonte . o novo horário é 10h30 .
As instruções para participação da AuDIÊNCIA PÚBLICA estão dis-
poníveis juntamente com a documentação do projeto nos endereços ele-
trônicos www .infraestrutura .mg .gov .br e www .parcerias .mg .gov .br .

Fernando S . Marcato
Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

3 cm -08 1542076 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
JuLGAMENTo DE ProPoSTA DE PrEÇoS

Edital nº: 088/2021 . Processo SEI nº:2300 .01 .0161644/2021-63 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, torna público o resultado do julgamento da proposta de preços 
apresentada à  CoNCorrÊNCIA , objeto do Edital em epígrafe, com 
a seguinte classificação definitiva: : 1º lugar: CONSERVASOLO Enge-
nharia de Projetos e Consultoria Técnica Ltda . e 2º lugar: CoNATA 
Engenharia Ltda .  Fica aberto prazo de 05 (cinco) úteis para interposi-
ção de recurso a contar da publicação deste aviso .

JuLGAMENTo DE ProPoSTA DE PrEÇoS
Edital nº: 089/2021 . Processo SEI nº:2300 .01 .0161170/2021-57 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, torna público o resultado do julgamento da proposta de preços 
apresentada à  CoNCorrÊNCIA , objeto do Edital em epígrafe, com 
a seguinte classificação definitiva: : 1º lugar: Consórcio TERRAYAMA 
— TAMASA (composto pelas sociedades Construtora TErrAYAMA 
Ltda . e TAMASA Engenharia S/A); 2º lugar: Construtora CENTro 
LESTE Engenharia Ltda .; 3º lugar: PAvIDEZ Engenharia Ltda .; 4º 
lugar: HorIZoNTE Construtora Ltda . e 5º lugar: LCM Construção e 
Comércio S/A . .  Fica aberto prazo de 05 (cinco) úteis para interposição 
de recurso a contar da publicação deste aviso .

CoMuNICADo DE EDITAL DE NoTIFICAÇÃo DE AuTuAÇÃo 
E PENALIDADE DE MuLTA – 113200 - DEr/MG .

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, na qualidade de Autori-
dade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trân-
sito Brasileiro, resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito 
– CoNTrAN e na Deliberação nº 126/19, do Conselho Estadual de 
Trânsito - CETRAN/MG, notifica-os das respectivas infrações come-
tidas em rodovias sob circunscrição do DEr/MG, concedendo-lhes, o 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta publicação, para inter-
porem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – For-
mulário de Identificação de Condutor Infrator (para as Notificações de 
Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JArI/
DER-MG, para as Notificações de Penalidade.  O Edital das Notifica-
ções de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www .der .
mg .gov .br . Editais números: 113200202110081, 113200202110082 .

JArI-DEr/MG
3ª Junta Administrativa de recurso de Infração
Presidente: ALExANDrE CorSINo
Súmula da 551 Sessão ordinária realizada em 24/09/2021
rECurSoS DEFErIDoS
Placa Proces* recorrente
PYK1738 8590298 vilma rejane Moreira
PYo2816 8416775 Andre Cesar Fonseca De Albuquerque
PvB1706 8570921 Wenner Terra Freitas
oBS: Com relação ao recurso DEFErIDo, a restituição será feita sob 
forma de crédito em conta corrente ou por ordem de pagamento, no 
DEr/MG . o requerimento de restituição de multa de trânsito e docu-
mentação necessária está disponível no site www .der .mg .gov .br .
rECurSoS INDEFErIDoS
Placa Proces* recorrente
PWI9153 8601571 Charles Franklin Farias Bessa
PxI5162 8604850 Micaela Cristina Alves De Moura
AFJ2127 8642887 Jose De Lima
CIv7586 8571054 Sergio Da Silva Martins
PuY5001 8655920 Bpm Transportes Ltda
HDB9702 8578876 raimundo Nonato Da Silva
orC9498 8646536 Wanderson Duarte De oliveira
HLo6061 8620109 Aparecida Maria De Melo
PZT5353 8515698 rocas Do Brasil Mineracao Ltda
GTD4779 8581687 Damiao Alves Da Fonseca
GvJ3486 8573452 Mucio valdivino Soares veloso
HMF9663 8632778 Hi Transportes Ltda
GZv6751 8532215 vitor Fernando De Matos
HLo6061 8617821 Aparecida Maria De Melo
DxS1345 8619607 Wagner Lucena Santos
ANu3544 8562015 Lucas Mendes Da Silva Couto
PPY3901 8557100 vitoria Telecom Ltda
PxI2450 9372944 M & M rent A Car Ltda
HDr4154 8574297 Jose Simoes Da Silva
CIv7586 8571056 Sergio Da Silva Martins
GxY4545 8648442 Joao Pedro Costa Madureira
HNT6039 8564342 Andre Americo De Castro rezende
HMF9669 8588160 Hi Transportes Ltda

AvISo PrEGÃo ELETrÔNICo
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social, realizará o PrEGÃo ELETrÔNICo 
Nº 1481264 000042/2021, Critério de julgamento: Menor Preço, por 
modo de disputa: aberto e fechado, objeto: Contratação de Instituição 
de Ensino Superior - IES, pública ou privada, para a oferta de 9 (nove) 
cursos de capacitação e treinamento à distância, em área de Assistência 
Social, direcionados aos gestores, conselheiros, usuários e trabalhado-
res da Política de Assistência Social, de nível superior ou médio, da 
rede governamental e não governamental, do estado de Minas Gerais . 
A sessão do pregão ocorrerá no dia 22 .10 .2021 às 10:00hs, no sítio ele-
trônico www .compras .mg .gov .br . o Edital estará disponível no mesmo 
endereço eletrônico .

Mariana de resende Franco
MASP 1 .389 .745-9

Subsecretaria de Assistência Social
4 cm -08 1542599 - 1

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000860/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Socie-
dade de Prevenção e Assistência aos Cancerosos de raul Soares - MG 
- SoPAC . objeto: Execução de projeto de aperfeiçoamento do atendi-
mento aos usuários da instituição, objetivando melhoria da qualidade de 
vida das pessoas, por meio da aquisição de bens permanentes, mediante 
cumprimento do plano de trabalho e demais condicionantes estabeleci-
das no instrumento de parceria . valor do repasse: r$ 49 .839,23 . valor 
da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual:1481 08 
244 065 4226 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 06/10/2021 . vigên-
cia: 365 dias . Gestor: vânia Pereira Gusmão - Matrícula: 903300-2 . 
Processo SEI nº 1480 .01 .0003923/2021-76 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000858/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Associa-
çãoBrasileira Comunitária Para a PrevençãodoAbusodeDrogas . objeto: 
Execução de um projeto para realizar atividades desportivas com aulas 
práticas de judô e Jiu-jitsu bem como os fundamentos dessa arte mar-
cial, e por meio de palestras e oficinas que proporcionam atividades 
direcionadas às necessidades detectadas dos atendidos acolhendo-os e 
proporcionando oportunidades de melhoria de vida para o público-alvo 
que são crianças e adolescentes, com a aquisição dos bens prevista no 
plano de trabalho . valor do repasse: r$ 150 .000,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual:1481 27 812 043 
4086 0001 3350 43 01 0 10 8 . Assinatura: 06/10/2021 . vigência: 365 
dias . Gestor: Sergio Luiz Pires - Matrícula: 362 .296-6 . Processo SEI nº 
1480 .01 .0004005/2021-93 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000859/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Ação 
Social S .o .S Família, do município de Ipatinga . objeto: Execução de 
atividade que se realizam de modo contínuo ou permanente pela oSC, 
que resulta em um serviço necessário à satisfação de interesses com-
partilhados pelo órgão ou entidade estadual parceiro de acolhimentos 
diversosa crianças e adolescentes, onde enseja-se adquirir equipamen-
tos para melhorar a infraestrutura da instituição oferecendo melhor qua-
lidade de vida, conforto e segurança para os acolhidos, por meio da 
aquisição dos itens previstos no plano de trabalho . valor do repasse: 
r$ 49 .255,01 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 .Dotação orçamentária 
Estadual:1481 08 244 065 4226 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
06/10/2021 . vigência: 365 dias . Gestor: vânia Pereira Gusmão - Matrí-
cula: 9033002 . Processo SEI nº 1480 .01 .0003401/2021-08 .

ExTrATo Do 2º TErMo ADITIvo Ao TErMo 
DE CoLABorAÇÃoNº 3106203304088/2019

Partícipes:EMG/Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e 
ASSoCIACAo DE PAIS E AMIGoS DoS ExCEPCIoNAIS - BH 
- unidade Benedito dos Santos, do município de Belo Horizonte, MG    . 
objeto: prorrogaçãodo período de vigência e reprogramação das metas 
pactuadas no Termo de Colaboração . Assinatura: 07/10/2021 . vigência: 
até 31/07/2022 .Processo Sei nº1480 .01 .0012136/2020-70 .
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ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000892/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Associa-
ção Comunitária de Prevenção ao uso Indevido de Drogas . objeto: 
Execução do Projeto:A Arte de Prevenir a vida, que visa proporcio-
nar estratégias estabelecidas pela Prevenção universal ao uso e abuso 
de álcool e outras drogas ao público beneficiário, por meio de oficinas 
terapêuticas,mediante cumprimento do plano de trabalho e demais con-
dicionantes estabelecidas no instrumento de parceria . valor do repasse: 
r$ 350 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária 
Estadual:1481 08 422 070 4151 0001 3350 43 01 0 10 8 . Assinatura: 
06/10/2021 . vigência: 365 dias . Gestor: Hélio Bernardo de Aguiar - 
Matrícula: 327604-5 . Processo SEI nº 1480 .01 .0004147/2021-42 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000886/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Asso-
ciaçãode Arte e Cultura de Espera Feliz e Adjacencias - AACEFA . 
objeto: Constitui como objeto do presente termo de fomentoum pro-
jeto a ser executado oportunizando a melhoria do atendimento ofer-
tado aos beneficiários da OSC Associação de Arte e Cultura de Espera 
Feliz e Adjacencias AACEFA, por meio dotransporte destes em ativi-
dades assistenciais entre outras oferecidas pela oSC, mediante cum-
primento do plano de trabalho que prevê a aquisição de um veículo 
passeio (5 lugares) . valor do repasse: r$ 47 .990,00 . valor da Con-
trapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual:1481 08 244 065 
4226 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 06/10/2021 . vigência: 365 
dias . Gestor: vânia Pereira Gusmão - Matrícula: 903300-2 . Processo 
SEI nº 1480 .01 .0006483/2021-20 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000867/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Associa-
çãode Moradores de Agua Limpa . objeto: Execução de um projeto para 
estruturação de agroindústria familiar com a finalidade de incrementar 
a renda das mulheres moradoras da comunidade, através da aquisição 
de equipamentos necessários à produção de quitandas e demais alimen-
tos processados previstos no plano de trabalho . valor do repasse: r$ 
60 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária 
Estadual:1481 08 244 065 4226 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 
06/10/2021 . vigência: 365 dias . Gestor: Fátima Cristina Pinto - Matrí-
cula: 1373723 . Processo SEI nº 1480 .01 .0003721/2021-98 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000861/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale união 
Futebol Clube . objeto: Execução de um projeto, com um prazo deter-
minado, destinado à satisfação de interesses compartilhados entre os 
parceiros, paraa execução de reformaspara a adequação da piscina do 
UNIÃO FUTEBOL CLUBE e também para a finalização dos vestiários 
conforme plano de trabalho . valor do repasse: r$ 150 .000,00 . valor da 
Contrapartida: r$ 5 .260,36 . Dotação orçamentária Estadual:1481 27 
812 043 4086 0001 4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 06/10/2021 . vigên-
cia: 730 dias . Gestor: Sérgio Luiz Pires - Matrícula: 362 .296-6 . Pro-
cesso SEI nº 1480 .01 .0006738/2021-22 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1481000873/2021 .
Partícipes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sociale Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Florestal . objeto: execu-
ção de um projeto para realizar a melhoria da infraestrutura da insti-
tuição para promover a melhoria na qualidade dos serviços prestados 
às pessoas com deficiência intelectual e múltipla e seus familiares, 
oportunizando sua autonomia e protagonismo, garantindo uma melhor 
qualidade de vida, com a aquisição dos materiais prevista no plano 
de trabalho . valor do repasse: r$ 49 .894,24 . valor da Contrapartida: 
r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual:1481 08 244 065 4226 0001 
4450 42 01 0 10 8 . Assinatura: 06/10/2021 . vigência: 365 dias . Ges-
tor: Jacqueline de Almeida - Matrícula: 1500029-2 . Processo SEI nº 
1480 .01 .0003343/2021-22 .

 
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 32021100902410701130.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 

Central de Compras

 

Termo de Doação - SEPLAG/CECOMP - 2021

Belo Horizonte, 21 de setembro de 2021.
  

Processo n° 1300.01.0002451/2021-02

 

 
 

TERMO DE DOAÇÃO DE ESTUDOS E
PROJETOS VISANDO A OTIMIZAÇÃO
DOS PROJETOS CONCEITUAIS PARA AS
ALÇAS SUL, SUDOESTE E OESTE DO
RODOANEL METROPOLITANO ,   QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE
MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE  E A
PESSOA JURÍDICA S/A USINA
CORURIPE AÇÚCAR E ÁLCOOL – FILIAL
ITURAMA  NA FORMA ABAIXO:

                                                                                     

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Mobilidade, situada na Rodovia Papa João Paulo II, n.º 4143, prédio Minas, 7º andar, bairro Serra Verde,
Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.630 - 900, inscrita no CNPJ sob o nº 18.715.581/0001-03, neste ato
representado pelo Secretário de Estado  Sr. Fernando Scharlack Marcato, portador da Carteira de
Iden�dade nº  SSP/SP 28.465.487-5 e CPF 265.227.628-03, doravante denominada DONATÁRIO  e a
pessoa Jurídica S/A Usina Coruripe açúcar e álcool – filial Iturama, inscrita sob o CNPJ
nº 12.229.415/0010-01 com sede em Iturama/MG, à Rodovia BR-497 – KM 15, Zona Rural, neste ato
representado pelo seu Diretor Presidente, Mário Luiz Lorença�o, Documento Iden�dade 7.798.101-
7 SSP/SP, CPF 016.926.758-00 doravante denominada DOADOR , celebram o presente Termo, decorrente
do processo SEI 1300.01.0002451/2021-02, que regerá pela legislação vigente e, em especial pelo
Decreto Estadual de n° 47.611, de 23 de janeiro de 2019, com suas alterações posteriores, aplicando-
se ainda, no que couber, as demais normas específicas aplicáveis ao objeto, ainda que não citadas
expressamente.

 

1.  CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O presente termo de doação de estudos e projetos visando a o�mização dos projetos
conceituais para as alças sul, sudoeste e oeste do Rodoanel Metropolitano, sem ônus e sem
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encargos à Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Execu�vo.

1.2. A discriminação do objeto consta na Proposta de Doação, documento SEI
nº 28917349.

                      

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1.  Os serviços doados terão duração 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação
do extrato do Termo de Doação no Diário Oficial do Estado.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DA PROPOSTA

3.1. O valor da proposta dos bens/serviços doados  é es�mada em R$ 1.500.000,00(Um
milhão e quinhentos mil reais), conforme declarado na proposta constante no evento SEI 28917297.

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO BEM OU SERVIÇO

4.1. Em se tratando de bens, deverá ser entregue/transferido ao DONATÁRIO, em caráter
defini�vo e irrevogável, toda posse, direito e domínio sobre os mesmos ao final desse período.

4.2. Em se tratando de doação de serviços, seus resultados serão incorporados ao
patrimônio do DONATÁRIO, e des�nados para uso do Estado de Minas Gerais após a sua efe�va
entrega.  

4.3. Sem prejuízo à gratuidade, haverá troca de informações entre as partes;

4.4. Os serviços estão sendo doados GRATUITAMENTE estando o DONATÁRIO  livre de
quaisquer ônus ou encargos. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DA IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE

5.1. A doação ou comodato do objeto do presente termo se faz de modo irretratável e
irrevogável, sem ônus, encargos, contrapar�das ou contraprestações.

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS DESPESAS

6.1. Os custos decorrentes do serviço doado serão arcados exclusivamente pelo DOADOR .

7.  CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES JURÍDICOS PESSOAIS

7.1. O Doador  apresenta neste ato toda a documentação legal comprovando o
atendimento das condições jurídico-pessoais indispensáveis à lavratura deste Termo.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FINALIDADE

8.1. A finalidade  deste presente Termo de Doação está delimitada conforme a
manifestação de interesse da SEINFRA conforme documento SEI n° 29060267 que integra o presente
Termo de Doação.

 

9. CLÁUSULA NONA – DA CONFIDENCIALIDADE E SEGURANÇA 

9.1. As partes darão confidencialidade a todos os documentos, dados e informações que
lhes �verem sido fornecidos, observado o seguinte:

9.1.1. Os documentos, dados e informações produzidos ou guardados no âmbito
deste Termo de Doação poderão ser disponibilizados, quando caracterizados como públicos,
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de forma a�va por meio da sua divulgação espontânea, ou por meio de requerimento
encaminhado à unidade responsável pela tutela da informação solicitada, nos termos do art.
7° da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011.

9.1.2. Os documentos, dados e informações de que trata o item 9.1.1 poderão ser
classificados nos termos dos art. 23 e 24 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, sem
prejuízo das demais hipóteses legais de sigilo e de segredo de jus�ça.

9.1.3. O DOADOR não é �tular das informações por ela tratadas e/ou armazenadas. A
liberação de acesso às informações depende de prévia autorização expressa do �tular, nos
termos e limites dispostos na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO SELO AMIGO DE MINAS

10.1. Será conferido o Selo Amigo de Minas Gerais, com obje�vo de incen�var e renovar o
interesse da sociedade em colaborar com o Estado, mediante a doação prevista no Decreto
47.611/2019.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES E CONFLITOS DE INTERESSE

11.1. Não serão admi�das propostas de doação nas seguintes hipóteses:

11.1.1. Apresentadas por pessoas �sicas condenadas por ato de improbidade
administra�va, por crime contra a fé pública ou contra a Administração Pública.

11.1.2. Apresentadas por pessoas jurídicas declaradas inidôneas, suspensas ou
impedidas de licitar e contratar com a administração pública, condenadas por ato de
improbidade administra�va ou condenadas em processo de apuração de responsabilidade
pela prá�ca de atos lesivos contra a administração pública, nos termos da Lei Federal nº
12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.1.3. Caracterizado conflito de interesses.

11.1.4. 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.

11.1.5. Quando o recebimento do bem ou serviço, pela específica situação em que se
encontra, gerar despesas extraordinárias, presentes ou futuras, que tornem an�econômico o
ajuste.

11.2. No caso de doação de serviços que exijam ou somente possam ser aproveitados
mediante o desenvolvimento de sistema eletrônico, este deverá estar incluído na doação.

11.3. Fica vedada a u�lização de bens doados ou oferecidos em comodato para fins
publicitários.

11.3.1. É permi�da a menção informa�va da doação no sí�o eletrônico oficial do
doador bem como a moção de agradecimento ou menção nominal ao doador .

11.4. É vedada a transferência de recursos da Administração Pública direta, autárquica ou
fundacional do Poder Execu�vo para doador .

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ENTREGA DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

12.1. Ao final do projeto ou entrega do serviço  será fornecido ao Doador , quando
solicitado, atestado de Capacidade Técnica que comprove a prestação do serviço.

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.
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13.1. Os casos omissos serão decididos pelo DONATÁRIO , segundo as disposições con�das
no Decreto Estadual nº 47.611 de 23 de janeiro de 2019 e, subsidiariamente nas normas e princípios
gerais dos contratos.

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. A publicação do extrato do presente instrumento, no órgão oficial de imprensa de
Minas Gerais, correrá a expensas do DONATÁRIO, nos termos do Decreto Estadual n° 47.611/2019. 
 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, para dirimir
quaisquer dúvidas ou li�gios decorrentes do presente instrumento.   

 

 

Fernando  Scharlack Marcato

Secretário de Estado 

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

 

 Mário Luiz Lorença�o

Diretor Presidente

S/A Usina Coruripe açúcar e álcool – filial Iturama

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIO LUIZ LORENCATTO, Usuário Externo, em
22/09/2021, às 14:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fernando Scharlack Marcato, Secretário, em 07/10/2021,
às 14:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 35547953
e o código CRC 1F5CAF99.

Referência: Processo nº 1300.01.0002451/2021-02 SEI nº 35547953


