
 34 – quarta-feira, 17 de Novembro de 2021 diário do executivo miNas Gerais 
 DECiSÃo DoS BENS APrEENDiDoS EM ProCESSoS DE AutoS DE iNFrAÇÃo

O Superintendente Regional de Meio Ambiente da Supram Leste Mineiro cientifica os autuados abaixo relacionados, por estarem em local ignorado, 
incerto ou não sabido, da decisão administrativa sobre os bens apreendidos pelos respectivos autos de infração . Para mais informações os autuados 
deverão entrar em contato com a 15ª Cia PM MAmb, localizada na Av. Sidônio Otoni, nº 699 – Joaquim Pedrosa, Teófilo Otoni - CEP 39800-224.

Autuado Nº do Ai Decisão sobre a apreensão
Antônio Ferreira Mendes
CPF: 075 .706 .516-34 220655/2020 Perdimento imediato de todos os bens indicados nos autos de infração

(a) Fabricio de Souza ribeiro . 
Superintendente da Supram Leste Mineiro .

108 cm -16 1556381 - 1

AviSo DE LiCitAÇÃo
PrEGÃo ELEtrÔNiCo Nº 03/2021

A Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais - ArSAE-MG, localizada na 
rodovia Papa João Paulo ii - 4001 - Edifício Gerais - 5º andar, bairro 
Serra verde - Belo Horizonte - MG – CEP 31 .630-901, inscrita no 
CNPJ sob o nº 11 .099 .618/0001-77, torna público que realizará, na 
data, horário e local indicados, licitação na modalidade de PrEGÃo, 
na forma eletrônica, processo nº 2441 00024/2021, do tipo MENor 
PrEÇo - oBJEto: Compra de camionete 4x4, conforme detalhamen-
tos constantes no Edital de Licitação e Anexos - Pregão Eletrônico nº 
03/2021 . A sessão do pregão iniciará no dia 29/11/2021, às 10h00 min, 
no site www .compras .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser 
solicitadas nos e-mails: compras@arsae.mg.gov.br c/c gilda.bicalho@
arsae .mg .gov .br .

Daniela Maria de Paula - Gerente de Planejamento, Gestão 
e Finanças . Belo |Horizonte, 16 de novembro de 2021 .

4 cm -16 1556484 - 1

 AviSo DE rEALiZAÇÃo DE CoNSuLtA PÚBLiCA
O Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento 
de água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - 
Arsae-MG, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Estadual 
nº 18 .309, de 3 de agosto de 2009, alterada pela Lei Estadual 20 .822 
de 30 de julho de 2013, e no Decreto 47 .884, de 13 de março de 2020, 
comunica que realizará a Consulta Pública 25/2021, destinadas a colher 
contribuições que subsidiarão a Arsae-MG na definição da Metodolo-
gia de Verificação dos Ativos Próprios da Copanor e Subsidiados da 
Copasa, no âmbito da 4ª revisão tarifária da Copanor . os interessados 
deverão encaminhar suas contribuições no período de 27 de novembro 
a 27 de dezembro de 2021 por meio do endereço eletrônico: consulta-
publica25@arsae.mg.gov.br.
A Nota técnica que fundamenta a proposta da Arsae-MG para o tema 
citado estará disponível no sítio da Agência (www.arsae.mg.gov.br), 
no caminho: “Normas” > “Consultas Públicas” > “2021” > “Consulta 
Pública nº 25/2021”, a partir do dia 27 de novembro de 2021 .

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021 .
ANtÔNio CLArEt DE oLivEirA JÚNior

Diretor-Geral
5 cm -16 1556554 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

APLiCAÇÃo DE PENALiDADE
ProCESSoS ADMiNiStrAtivoS PuNitivoS

LEiLÃo 051/2021 . ProCESSo SEi 1500 .01 .0159846/2021-25
LEiLÃo 053/2021 . ProCESSo SEi 1500 .01 .0160229/2021-63
LEiLÃo 060/2021 . ProCESSo SEi 1500 .01 .0160766/2021-17

A Diretora Central de Gestão Logística no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pelo artigo Art . 1º, da resolução SEPLAG nº 46, de 
06/09/2017, em conformidade com a Lei Federal nº 8 .666/1993 e o 
Decreto Estadual nº 45 .902/2012 – DECiDE pela aplicação da penali-
dade de ADvErtÊNCiA, conforme item 9 .3 do Edital de Leilão, aos 
arrematantes abaixo indicados:
NAtALiCiA PErEirA DE SouZA, CPF 019 .534 .676-95, Leilão 
51-lote 07 .
GuiLHErME viEirA LourEiro, CPF 120 .678 .466-04, Leilão 
53-lotes 01 e 02 .
NiLtoN roBErto DE ASSiS, CPF 561 .444 .076-34, Leilão 60-lote 
08 .
Em atendimento ao Art . 7º, §2º, da resolução acima descrita os arre-
matantes poderão apresentar recurso . Maiores esclarecimentos (31) 
3916-9870 . 

viviane Carvalho Leite Caetano 
 Diretora Central de Gestão Logística / SEPLAG .

5 cm -16 1556257 - 1

 AviSo DE LiCitAÇÃo
 PrEGÃo PrESENCiALNº 04/2021 tipo: Maior oferta . A Secretaria 
de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) torna público que fará 
realizar, no dia02dedezembrode2021, às13h00,noAuditório do 7º Bata-
lhão da Polícia Militar de Minas Gerais, localizadonaAlameda Coronel 
Fulgêncio, S/Nº.- BairroVila Militar-Bom Despacho/MG-CEP 35.630-
100, licitação na modalidade PrEGÃo, do tipo MAior oFErtA, na 
forma PrESENCiAL, para CoNCESSÃo oNEroSA DE uSo de ter-
reno dedomínio do Estado de Minas Gerais, localizado na rua Maria 
isabel de São José,s/nº, (terreno delimitado pelas r . Maria isabel de São 
José, r . Nossa Sra . Aparecida e Av . Norte), Bairro Nossa Senhora de 
Fátima, Bom Despacho-MG, mediante as condições estabelecidas nes-
teEdital e seus anexos . o Edital contendo todas as informações acerca 
da presente Licitação estará à disposição dos interessados no endereço-
http://www .compras .mg .gov .br/ na aba “Licitações em destaque” .

Belo Horizonte, 17/11/2021 - Leonardo Siqueira de 
Moura, Gerente do Projeto PGi/SEPLAG .

4 cm -16 1556239 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

AviSo DE ABErturA DE LiCitAÇÃo
 Pregão Eletrônico nº 2012015 .148/2021 . objeto: Aquisição de mate-
riais médico-hospitalarespara o abastecimento do almoxarifado doHos-
pital Governador israel Pinheiro-HGiP/iPSEMG, mediante forne-
cimento parcelado pelo período de 12 (doze) meses . Data da sessão 
pública: 01/12/2021, às 09h00m (nove horas), horário de Brasília - DF, 
no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . o cadastramento de pro-
postas inicia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal 
de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, 
na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão . o Edital 
poderá ser obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .
mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021 . 
Bruno ramos Stancioli – Gerente de Compras 

e Gestão de Contratos do iPSEMG .
4 cm -16 1556438 - 1

rECurSo ADMiNiStrAtivo
Edital Nº 30/2021 – Credenciamento de Médico, com carga horária 
mínima de 12 (doze) horas semanais, para atuar no Serviço Médico de 
Urgência – SMU/Diretoria de Saúde do IPSEMG. Recorrente: André 
Coutinho Alves Mingote . Despacho: Nos termos dos pareceres da 
Diretoria de Saúde e da Gerência de Recursos Humanos, CONHEÇO 
o recurso de fls. 35 a 39, uma vez que tempestivo e no mérito pelo 
ProviMENto, com fundamento no Edital de Credenciamento Nº 
30/2021. Ao Departamento de Gestão de Pessoal /Gerência de Recur-
sos Humanos, para as providências necessárias. Em 16 de Novembro 
de 2021 . 

Bernardo Luiz Fornaciari ramos – Presidente em exercício .
3 cm -16 1556575 - 1

 ExtrAto DE CoNtrAto
Contrato: nº 9311069/2021 . SEi: 2010 .01 .00723402021-97 . Contra-
tado: Acácia Comércio de Medicamentos Eireli . objeto: Aquisição 
emergencial de medicamentospara pacientesdoHospital Governador 
Israel Pinheiro-HGIP - P.E. nº 2012015.001/2021.Vigência: 180 (cento 
e oitenta) dias . valor: r$ 25 .927,23 . Dot . orç .: 2011 10 302 011 4087 
1 339030 12 0 50 1 . Guilherme Parentoni S . Fonseca . – Diretor e José 
Maria Nogueira . – Contratado .

Contrato: nº 9307013/2021 . SEi: 2010 .01 .0012373/2019-88 . Contra-
tado: Laibo Medical Produtos Médicos Hospitalares Eireli . objeto: 
Aquisição de materiais médico-hospitalares do tipo cateteres, fio-guia e 
outrospara a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Governador israel 
Pinheiro-HGIP - P.E. nº 2012015.036 /2020.Vigência: 12 (doze) meses 
da publicação . valor: r$ 14 .400,00 . Dot . orç .: 2011 10 302 011 4087 
1 339030 10 0 50 1 . Guilherme Parentoni S . Fonseca . – Diretor e Fer-
nanda Nogueira Messer . – Contratado .

Contrato: nº 9309941/2021 . SEi: 2010 .01 .0093059/2021-83 . Contra-
tado: St Jude Medical Brasil Ltda . objeto: Aquisição de materiais 
médico-hospitalares do tipo marcapassos, eletrodos e outros, em regime 
de consignação,para assistência à saúde de beneficiários do IPSEMGa-
tendidos na Clínica de Cirurgia Cardíacado Hospital Governador israel 
Pinheiro-HGIP - P.E. nº 2012015.098/2021.Vigência: 12 (doze) meses 
da publicação . valor: r$ 564 .998,40 . Dot . orç .: 2011 10 302 011 4087 
1 339030 10 0 50 1 . Guilherme Parentoni S . Fonseca . – Diretor e Ceci-
lia Stela da S . Siqueira . – Contratado .

ExtrAto DE tErMoS ADitivoS
 Extrato: 1º termo Aditivo ao contrato nº 9292825/21 . SEi: 
2010.01.0030460/2021-31. Contrato: Associação de Apoio a Residên-
cia Médica em Minas gerais - ArEMG . objeto: Acréscimo . valor: r$ 
183 .654,14 . Dot . orç .: 2011 10 363 011 4246 1 339039 74 0 50 1 . Base 
Legal: Art . 65, inc . i, alínea “b” e § 1º da Lei Federal nº 8 .666/93 . Gui-
lherme P . S . Fonseca . – Diretor e Júlio dias valadares . – Contratado .

 Extrato: 2º termo Aditivo ao contrato nº 9223789/19 . SEi: 
2010.01.0057557/2020-86. Contrato: Biomedical Produtos Científicos 
Médicos e Hospitalares S.A. Objeto: Prorrogação/Alteração. Vigência: 
03/12/21 a 02/12/22 . valor: r$ 26 .215,20 . Dot . orç .: 2011 10 302 011 
4087 1 339030 10 0 50 1 . Base Legal: Art . 57, inc .i, e § 2º - Art . 65, inc . 
i, alínea “b” e § 1º da Lei Federal nº 8 .666/93 . Guilherme P . S . Fonseca . 
– Diretor e Michelle Soares rodrigues . – Contratado .

 Extrato: 2º termo Aditivo ao contrato nº 9196594/18 . SEi: 
2010 .01 .0048918/2020-54 . Contrato: Claro S .A . objeto: Prorrogação/
Alteração. Vigência: 15/11/21 a 14/11/22. Valor: R$ 41.933,63. Dot. 
orç .: 2011 10 122 011 4194 1 339040 04 0 50 1 e 2011 10 302 011 
4087 1 339040 04 0 50 1 . Base Legal: Art . 65, inc . ii, § 2º, inc . ii da 
Lei Federal nº 8 .666/93 . Guilherme P . S . Fonseca . – Diretor e Emerson 
Stefanelli Santos . – Contratado .

11 cm -16 1556686 - 1

CrEDENCiAMENto Nº 34/2021
 Comunicado referente ao resultado do Edital de Credenciamento Nº 
34/2021 – Médico com experiência comprovada de no mínimo 01(um) 
ano em terapia intensiva, com carga horária mínima de 12 (doze) horas 
semanais, para atuar na uti Clínica e Pós operatória do iPSEMG .
 O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
– IPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica a divulgação do 
resultado do Edital de Credenciamento nº 34/2021, publicado no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 05/11/2021. A relação nomi-
nal dos interessados habilitados estará disponível no endereço eletrô-
nico do iPSEMG: www .ipsemg .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 16 de Novembro de 2021 .
 Bernardo Luiz Fornaciari ramos – Presidente 

em exercício do iPSEMG .
3 cm -16 1556321 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ExtrAto DE tErMo ADitivo DE CoNtrAto
Extrato do 3º termo Aditivo ao Contrato nº J .081 .0 .2019 . Partes: MGS 
e a Altas Networks & telecom Ltda ., CNPJ nº 05 .407 .609/0001-01 . 
Objeto: Retificação do item 13 do Segundo Termo Aditivo de Inclusão 
da Cláusula de Proteção de Dados Pessoais e prorrogação da vigência 
por mais 12 meses a contar de 23/12/2021 . valor anual: r$ 36 .000,00 . 
Assinatura: 16/11/2021 .

2 cm -16 1556619 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
ExtrAto DE tErMo DE rESCiSÃo 

uNiLAtErAL - SEi: 1320 .01 .0055260/2021-32
termo de rescisão Amigável ao Contrato nº 9287511 /2021, de forne-
cimento, decorrente do processo de compras nº 1321075000134/2021 
, celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secre-
taria de Estado de Saúde, e a FArMA MEDiCAL DiStriBui-
DorA DE MEDiCAMENtoS E CorrELAtoS LtDA, CNPJ: 
40 .273 .753/0001-95 . objeto: rescisão unilateral do Contrato nº 
9287511 /2021, visando o fornecimento do chamado “Kit iNtuBA-
ÇÃo CoviD-19”, sob a forma de entrega parcelada, conforme especi-
ficações, exigências e quantidades estabelecidas no contrato, no Termo 
de Referência e na proposta comercial ofertada, com amparo nos inci-
sos i, ii e viii do art . 78 da Lei 8 .666/93 e na Cláusula Décima Quarta 
do instrumento . Data da assinatura: 16/11/2021 . 
Assina, Naíla Marcela Nery Ferrari, pela Secretaria de Estado de 
Saúde .

4 cm -16 1556659 - 1

ErrAtA 
A Secretaria Executiva da CiB-SuS/MG torna púbica a alteração do 
Consolidado de Pactuações das Comissões intergestores Bipartite 
Macrorregionais e Microrregionais - CiB Macro/CiB Micro do Estado 
de Minas Gerais homologadas na 46ª reunião Extraordinária da CiB-
SUS/MG, em 05 de novembro de 2021, publicado na Imprensa Oficial 
do Estado de Minas Gerais – ioF aos 09 de novembro de 2021, páginas 
34 a 36, nos seguintes termos:
- na página 36, na linha de nº 82, onde se lê “SUBPAS/SRAS/DAHUE/
vALorA . Parecer técnico nº 34/2021, datado de 15 de setembro de 
2021” leia-se “SuBPAS/SrAS/DAHuE/vALorA . Parecer técnico nº 
35/2021, datado de 15 de setembro de 2021” .
- na página 36, na linha de nº 91, onde se lê “249” leia-se “242”. 

Belo Horizonte, 16 de novembro de 2021 . 
Cássia Aparecida Nogueira

Secretária Executiva da CiB-SuS/MG
4 cm -16 1556144 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo Ao CoNvÊNio
 Extrato do Sexto Termo Aditivo ao Convênio nº 001/2015, em cumpri-
mento a determinação exarada pela Secretaria de Estado de Governo . 
Cedente: Munícipio de tupaciguara/MG .Cessionário: Secretaria de 
Estado de Saúde de Minas Gerais .objeto: prorrogação de cessão 
daservidora municipal JoSiANE ArANtES DA SiLvA, técnica em 
Enfermagem, Matrícula 9123. Vigência: 01/01/2022até31/12/2022. 
Assinatura: 27/10/2021 .Signatários: Francisco Lourenço Borges Neto, 
Prefeito do Munícipio de tupaciguara- Fábio Baccheretti vitor- Secre-
tário de Estado de Saúde de Minas Gerais .

3 cm -16 1556496 - 1

tErMo DE CESSÃo DE uSo DE iMÓvEL
termo de Cessão Eletrônico nº 35/2021 – Processo SEi 
nº1320 .01 .0044710/2019-96 . CEDENtE: Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG . CESSio-
Nário: Município de Cristais . oBJEto: imóvel localizado no lugar 
denominado Monjolos, Zona rural, Município de Cristais/MG . Cessão 
autorizada pela SEPLAG . PrAZo DE viGÊNCiA: 5 (cinco) anos, a 
contar da data da publicação do termo de Cessão de uso de imóvel . 
Data da assinatura: 16/11//2021 .

2 cm -16 1556657 - 1

EScoLA DE SAÚDE PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - ESP

CrEDENCiAMENto DE PESSoA FÍSiCA
A Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais – ESP/MG, torna público o resultado da Análise de Documen-
tos do Credenciamento de Pessoa Física Nº 001/2021, Projeto Estraté-
gico Saúde em rede no Estado de Minas Gerais, municípios de ubá, 
uberlândia e taiobeiras, disponível no site da ESP/MG a partir do dia 
17/11/2021, através do endereço eletrônico http://www .esp .mg .gov .br 
 . o sorteio dos candidatos aptos ocorrerá dia 19/11/2021 às 10:00h na 
ESP/MG .

2 cm -16 1556307 - 1

 ExtrAto Do rESuLtADo Do EDitAL DE 
CHAMADA PÚBLiCA Nº 004/2021

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável (SEMAD), no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei 
nº 23 .304, de 30 de maio de 2019 e pelo Decreto nº 47 .787, de 13 de 
dezembro de 2019, com fulcro nas disposições do Decreto nº 46 .319, de 
26 de setembro de 2013 e da resolução Conjunta SEGov/AGE nº 004, 
de 16 de setembro de 2015, com suas alterações posteriores vigentes, 
torna público o resultado final dos consórcios selecionados no Edital 
de Chamada Pública nº 004/2021, para seleção de projetos de implan-
tação ou ampliação de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos, a 
serem executados por consórcios públicos intermunicipais de Minas 
Gerais, preferencialmente com a inclusão de associação e/ou coopera-
tiva de catadores de materiais recicláveis, de dois ou mais municípios 
integrantes do consórcio . o resultado publicado em 11 de novembro de 
2021 encontra-se a disposição dos interessados na página: http://www .
meioambiente .mg .gov .br/images/stories/2021/SANEAMENto/resul-
tado_Edital004-2021 .pdf

 Data de Assinatura: 11 de novembro de 2021 .
 Marília Carvalho de Melo - Secretária de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais

5 cm -16 1556269 - 1

tErMo DE DoAÇÃo SEMAD x iNStituto 
CENtro DE APoio ACoLHEr

termo de Doação nº 75 - Eletrônico -/2021 . Processo SEi 
1370 .01 .0010706/2021-74 . Doação de materiais, que faz a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD 
para a Associação Centro de Apoio Acolher . objetos: bens descritos no 
Anexo i – Quadro de Detalhamento de Materiais Doados, no termo 
de Doação 75, deste processo . valor total de r$ 20 .401,11 . Data da 
assinatura do termo: 12/11/2021 . Assinam, pela doadora, Ana Carolina 
Miranda Lopes de Almeida, Subsecretária de tecnologia, Administra-
ção e Finanças da SEMAD e pelo donatário, Magna Gil Aguilar, Pre-
sidente da Associação .

3 cm -16 1556506 - 1

ExtrAto DE tErMo ADitivo
ExtrAto Do 1º tErMo ADitivo Ao CoNvÊNio 

DE SAÍDA N° 1371000099/2020 .
 Partes: SEMAD e o SErviÇo AutÔNoMo DE áGuA E ESGoto 
DE SEtE LAGoAS - SAAE . objeto: a reprogramação do objeto pac-
tuado, com a exclusão da reforma do reservatório de água de iporanga 
ii, bem como a redução de seu valor global para r$277 .035,35, com 
adoção de novo Plano de trabalho Anexo – i . Assinatura: 12/11/2021 . 
(a) rodrigo Gonçalves Franco – SEMAD (b) robson Dias Machado 
Junior- Prefeito .

3 cm -13 1556076 - 1

FuNDAÇÃo EStADuAL Do 
mEio AmBiENtE - FEAm

AviSo DE LiCitAÇÃo
A Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM torna público para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modali-
dade: Pregão Eletrônico - Processo nº 2091034 000019/2021 – SEi nº 
2090 .01 .0003425/2021-40 – objeto: Aquisição de 06 Detectores de 
Gases e 02Kits Calibração, conforme especificações constantes no edi-
tal . Data: 30/11/2021, às 10h00min . local: rodovia Papa João Paulo ii, 
4143, Edifício Minas, 1º andar – Serra verde – BH/MG . A sessão de 
lances ocorrerá no site: www .compras .mg .gov .br, no qual os interessa-
dos poderão retirar o edital .

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2021 .
renato teixeira Brandão – Presidente da Fundação 

Estadual do Meio Ambiente - FEAM .
3 cm -16 1556495 - 1

ExtrAto DE tErCEiro tErMo ADitivo
Ao CoNtrAto Nº 9223344/2019

Que entre si celebram a Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM 
e a empresa Agência de Integração Empresa Escola Ltda - AGIEL, 
cujo objeto consiste em prorrogar a vigência do contrato original por 
mais 12 (doze) meses, a partir do dia 21/11/2021 . Data de assinatura: 
16/11/2021 .

(a) renato teixeira Brandão – Presidente – FEAM .

(b) André Luiz rios – representante legal - AGiEL .
3 cm -16 1556656 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
rEQuEriMENto DE AutoriZAÇÃo PArA 

iNtErvENÇÃo AMBiENtAL
A Coordenadora do Núcleo de Controle Processual da urFBio Jequiti-
nhonha, conforme designação de competência instituída para responder 
pela urFBio Jequitinhonha do iEF, torna público que os requerentes 
abaixo identificados solicitaram Autorização para Intervenção Ambien-
tal, conforme os processos abaixo identificados: *Elizabeth Alves da 
Silva Araújo / Fazenda Mandassaia - Lote 01 - CPF 042 .102 .616-29, 
Supressão de cobertura vegetal nativa,para uso alternativo do solo em 
3,3365 ha, Leme do Prado/MG, Processo Nº 2100 .01 .0067958/2021-95 
em 12/11/2021 . *Maria de Lourdes Guedes de Figueiredo / Fazenda 
Mandassaia - Lote 01 - CPF 500 .024 .496-68, Supressão de cobertura 
vegetal nativa,para uso alternativo do solo em 3,3365 ha, Leme do 
Prado/MG, Processo Nº 2100 .01 .0068813/2021-96 em 12/11/2021 .

(a) Paloma Heloísa rocha . Coordenadora do Núcleo 
de Controle Processual da urFBio Jequitinhonha, 

conforme designação de competência instituída para 
responder pela urFBio Jequitinhonha do iEF .

4 cm -16 1556493 - 1

tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCNiCA FirMADo 
ENtrE o iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS – 
iEF E o MuNiCÍPio DE CAMPo BELo CoM FiNS DE 

APoio AS AtiviDADES Do iEF NA rEGiÃo . 
Este Termo de Cooperação não envolve a transferência direta de recur-
sos financeiros para qualquer dos partícipes, nem tampouco indeniza-
ções, caso as ações previstas não sejam realizadas . As despesas neces-
sárias à execução deste termo de Cooperação, tais como relacionadas 
à pessoal, deslocamentos, viagens e outras que se fizerem necessárias, 
serão assumidas pelos Partícipes dentro de suas respectivas atribuições 
e cobertas por dotações orçamentárias próprias dos respectivos orça-
mentos . o prazo de duração do presente termo de Cooperação téc-
nica será de 60 (sessenta) meses e sua vigência terá início a partir da 
DAtA DE 26/01/2022 . Data da assinatura: 12 de novembro de 2021 . 
Foro: Divinópolis . 

a) Luciana Fátima de rezende oliveira – Supervisora da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade Centro oeste – iEF

 b) Alisson de Assis Carvalho - Prefeito 
Municipal de Campo Belo/MG .

5 cm -16 1556171 - 1

tErMo ADitivo
Primeiro termo Aditivo ao Contrato Nº 01/2021 Processo nº 
2100 .01 .0003966/2021-18 . Partes: instituto Estadual de Florestas, 
CNPJ: 18 .746 .164/0001-38, nesse ato representado pelo Supervisor 
urFBio Mata Laio verbeno Sathler ,e a empresa Anne Abreu Nasci-
mento e Cia Ltda, CNPJ nº 07 .913 .123/0001-62 objeto: executar o ree-
quilíbrio econômico-financeiro do Contrato vigente fazendo reajuste no 
preço do produto, valor unitário do botijão de Gás r$ 98 .95 . Data de 
assinatura: 16 de novembro de 2021. Vigência: 12 meses, Valor: R$ 
5 .343,30 . 

ubá, 16/11/2021 .
(a) Laio verbeno Sathler - Supervisor regional - urFBio Mata

(b)Anne Abreu Nascimento e Cia Ltda .
3 cm -16 1556285 - 1

rEQuEriMENto
o Supervisor regional da urFBio Sul do iEF torna público que os 
requerentes abaixo identificados solicitaram Autorização para Interven-
ção Ambiental, conforme os processos abaixo identificados:
*Anpare Participações Eirelli/Campo Grande - CNPJ 
19 .345 .942/0001-30 - Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou 
sem destoca, para uso alternativo do solo - Monte Santo de Minas/MG 
- Processo SEi Nº 2100 .01 .0070922/2021-92: em 16/11/2021 .
*José dos reis Amaral/Sertão Grande - CPF 36* .*** .***-04 - Supressão 
de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso alternativo 
do solo - Alpinópolis/MG - Processo SEi 2100 .01 .0070921/2021-22: 
em 16/11/2021 .
(a) Anderson ramiro de Siqueira . o Supervisor regional urFBio Sul .

3 cm -16 1556650 - 1

iNStituto miNEiro DE GEStÃo 
DAS áGuAS - iGAm

rECoNHECiMENto E rAtiFiCAÇÃo DE iNExiGiBiLiDADE
iNExiGiBiLiDADE DE LiCitAÇÃo Nº 4/2021

ProCESSo SEi! 2240 .01 .0006839/2021-52
Com base na justificativa apresentada no Termo de Referência SEI nº 
37785924, AProvo os procedimentos administrativos e, no uso da 
competência delegada pelo Decreto nº 47.866, de 19 de fevereiro de 
2020, AutoriZo e rAtiFiCo, com fulcro nas disposições conti-
das no artigo 25, inciso ii, da Lei Federal n .º 8 .666/1993, a hipótese 
de inexigibilidade de Licitação, nos termos da Nota Jurídica nº 154 
(37955092), referente à contratação da Associação Brasileira de recur-
sos Hídricos para realização de inscrição no xxiv Simpósio Brasileiro 
de recursos Hídricos .o valor total estimado da contratação é da ordem 
de R$6.873,00 (seis mil oitocentos e setenta e três reais) que correrá por 
conta das seguintes dotações orçamentárias:
 2241 .18 .544 .093 .4216 .0001 .3 .3 .90 .39 .24 .0 .73 .1
 2241 .18 .544 .093 .4264 .0001 .3 .3 .90 .39 .24 .0 .73 .1
 2241 .18 .544 .093 .4265 .0001 .3 .3 .90 .39 .24 .0 .73 .1

4 cm -16 1556617 - 1

SEGuNDo tErMo ADitivo Ao CoNtrAto 
DE GEStÃo Nº 001/2016

que entre si celebram o instituto Mineiro de Gestão das águas - iGAM 
-  e a Agência de Bacia Hidrográfica Peixe Vivo (Agência Peixe Vivo), 
com a interveniência do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Pará, 
tendo como objeto prorrogar o Contrato de Gestão nº 001/2016 até o 
dia 08 de janeiro de 2024, incluindo a previsão de receita para os exer-
cícios 2022-2023, e integrar o Programa de trabalho . Assinatura: 11 de 
novembro de 2021. Vigência: 08 de janeiro de 2024. Belo Horizonte. 
Assinaturas: A) Marcelo da Fonseca . B) Célia Maria Brandão Froes . C) 
José Hermano oliveira Franco . 

3 cm -16 1556469 - 1

ExtrAto DE ADitivo CoNtrAtuAL
Celebração do terceiro termo aditivo ao Contrato Nº 9223346 de 
Prestação de Serviços, celebrado entre o instituto Mineiro de Gestão 
das águas – iGAM e a AGÊNCiA DE iNtEGrAÇÃo EMPrESA 
ESCOLA LTDA – AGIEL. Objeto: prorrogação do prazo de vigência 
do contrato original por mais um período de 12 (doze) meses, a partir de 
21/11/2021 . Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais . 
valor Global: r$ 326 .486,41 (trezentos e vinte e seis mil quatrocentos 
e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) .
Dotações orçamentárias:
2241 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .31 .1
2241 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .60 .1
2241 .04 .122 .705 .2500 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .93 .4216 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .93 .4216 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .93 .4216 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .091 .4217 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .93 .4217 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .93 .4217 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .93 .4218 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .93 .4218 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .93 .4218 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .91 .4264 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .91 .4264 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .91 .4264 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .91 .4265 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .91 .4265 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .91 .4265 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .91 .4266 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .91 .4266 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .91 .4266 .0001 .3 .3 .90 .39 .52 .0 .72 .1
Data de Assinatura: 12/11/2021

(a) Marcelo da Fonseca – Diretor Geral – iGAM

(b) André Luiz rios – representante Legal – AGÊNCiA DE 
iNtEGrAÇÃo EMPrESA ESCoLA LtDA - AGiEL

8 cm -16 1556226 - 1

AGêNciA rEGuLADorA DE SErviÇoS 
DE ABAStEcimENto DE áGuA E DE 
ESGotAmENto SANitário - ArSAE
 ExtrAto – tErMo Do CoNtrAto Nº 9299435/2021

 Contrato Nº 9197760/2018 de fornecimento, que entre si celebram a 
Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgo-
tamento Sanitário de Minas Gerais – Arsae-MG e a empresa Líder 
Notebooks Comércio e Serviços Ltda ., na forma a seguir: objeto: 
Aquisição de DESKTOP, conforme especificações e quantitativos 
estabelecidos no Edital do Pregão para registro de Preços nº 81/2021; 
valor: r$ 26 .250,00 (vinte e seis mil duzentos e cinquenta reais) - 
Dotação orçamentária: 2441 . 17 .125 .117 .4296 .0001 .449052 .07 .0 .59 .1 
-Signatários:Pela contratante Antônio Claret de oliveira Júnior - Dire-
tor-Geral, e pela contratada José Flávio de oliveira . Belo Horizonte, 16 
de novembro de 2021 .

3 cm -16 1556504 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202111162334150134.


