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PoLÍciA civiL Do EStADo 

DE miNAS GErAiS
 SuPErINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo, 

GESTÃo DE FINANÇAS

 ExTrAToS DE CoNTrAToS

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9238369/2019
 ProCESSo: 1511189 259/2019

Partes: EMG/Polícia Civil e a Pessoa Jurídica DEvA vEÍCuLoS 
LTDA . Do objeto: Aquisição de viatura para transporte de cadá-
ver, através do PL nº 152/2019 . valor total r$ 171 .076,98 . vigên-
cia: 12 meses a partir da publicação . Dotação orçamentária: 1511 .0
6 .181 .003 .4005 .0001 .4 .4 .90 .52 .17 .0 .95 .1 . Foro: B .Hte/MG . Assina-
tura: 19/12/2019 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Contratante) e 
viottorio Medioli (P/ Contratada) .

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 95/2019/PCMG
Partes: EMG/Polícia Civil e o Município de Gouveia/MG . objeto: 
Estabelecimento de Cooperação entre a Polícia Civil e a Prefeitura 
Municipal, visando a otimização da prestação de serviços de Identi-
ficação Civil no Município, através de sistema informatizado. Dura-
ção: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação . valores: 
Estima-se a despesa global por parte do Município em r$ 45 .760,00 
(quarenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais) . Dotações orçamen-
tárias: 050102061810007202233304100126 . Do Foro: Belo Horizonte/
MG . Assinatura: 19/12/2019 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/
PCMG) e Antônio vicente de Souza (P/Pref .) .

TErMo DE rECoMPoSIÇÃo N .º 37/2019/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . ANToNIo 
ELMAr SArAIvA . objeto: PISToLA ,Marca: IMBEL, Calibre:  .40, 
Serial: EKA02617, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . o 
repositor, tendo em vista o ExTrAvIo do bem acima descrito inde-
niza em espécie o valor de r$ 1 .250,00(Mil duzentos e cinquenta reais) 
depositado através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . 
Assinatura: 26/09/2019 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Polícia 
Civil) e ANToNIo ELMAr SArAIvA (Indenizador) .

TErMo DE rECoMPoSIÇÃo N .º 38/2019/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . JoAo PAuLo 
STuSSI BuENo . objeto: PISToLA ,Marca: IMBEL, Calibre:  .40, 
Serial: EKA39619, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . o 
repositor, tendo em vista o ExTrAvIo do bem acima descrito inde-
niza em espécie o valor de r$ 1 .500,00 (um mil e quinhentos reais) 
depositado através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . 
Assinatura: 26/09/2019 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Polícia 
Civil) e JoAo PAuLo STuSSI BuENo (Indenizador) .

TErMo DE rECoMPoSIÇÃo N .º 39/2019/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . FELIPE DuTrA 
roMANo . objeto: PISToLA ,Marca: TAuruS, Calibre:  .40, Serial: 
SrL99024, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . o repo-
sitor, tendo em vista o FurTo do bem acima descrito indeniza em 
espécie o valor de r$ 1 .700,00 (um mil e setecentos reais) depositado 
através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, 
como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . Assinatura: 
26/09/2019 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Polícia Civil) e 
FELIPE DuTrA roMANo (Indenizador) .

TErMo DE rECoMPoSIÇÃo N .º 40/2019/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . ADELToN 
MAuro vIEIrA . objeto: ALGEMA ,Marca: roSSI, Calibre: xxx, 
Serial: 11617519, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . o 
repositor, tendo em vista o FurTo do bem acima descrito indeniza 
em espécie o valor de r$ 155,00 (Cento e cinquenta e cinco reais) 
depositado através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . 
Assinatura: 26/09/2019 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Polícia 
Civil) e ADELToN MAuro vIEIrA (Indenizador) .

TErMo DE rECoMPoSIÇÃo N .º 41/2019/PCMG
Partes: Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e o Sr . ANDrÉ ALvES 
DE CArvALHo . objeto: rEvÓLvEr ,Marca: roSSI, Calibre:  .38, 
Serial: E044883, de propriedade da Polícia Civil de Minas Gerais . o 
repositor, tendo em vista o FurTo do bem acima descrito indeniza 
em espécie o valor de r$ 1 .150,00 (um mil cento e cinquenta reais) 
depositado através de DAE em favor da Polícia Civil do Estado de 
Minas Gerais, como forma de reposição do bem . Belo Horizonte/MG . 
Assinatura: 26/09/2019 . Signatários: Fernando Dias da Silva (P/Polícia 
Civil) e ANDrÉ ALvES DE CArvALHo (Indenizador) .

 HoMoLoGAÇÃo
Pregão eletrônico n .º 01/2019,
unidade: 1091547
objeto: Aquisição de HArDWArES destinados a compor o Laborató-
rio da Divisão Especializada de Investigação aos Crimes Cibernéticos e 
Defesa do Consumidor . SEI 1510 .01 .0169723/2019-40 .
Lote 1:
Empresa vencedora: PEG INForMATICA EIrELI
valor Adjudicado: r$ 38 .500,00
Lote 2:
Empresa vencedora: PEG INForMATICA EIrELI
valor Adjudicado: r$ 4 .758,00
Lote 3:
Fracassado

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019 .
Bianca Landau Braile
 Delegada de Polícia

 DESPACHo
Estando regulares os atos procedimentais deste Processo nº 1091547 
003/2019, SEI 1510 .01 .0166004/2019-58, a CHEFE DA DIvISÃo 
DE AQuISIÇÕES/DA/SPGF/PCMG, no uso das suas atribuições, com 
fulcro na Lei 8 .666/93, de acordo com a Nota Jurídica da Assessoria 
Jurídica da Chefia de Polícia nº 3029/AJ-GAB/2019 (10203432), em 
consonância com demais normas e princípios disciplinares na matéria, 
recomenda encaminhar os autos a Excelentíssima Diretora de Aquisi-
ções para ratificação da situação de Inexigibilidade de Licitação para 
a contratação direta com a empresa TECHBIZ ForENSE DIGITAL 
LTDA, CNPJ 05 .757 .597/0002-18, visando à aquisição de softwares e 
hardwares de análise forense para reestruturar as Delegacias Especiali-
zadas em Investigação de Crime Cibernéticos e respectivo Laboratório 
de Crimes Cibernéticos da PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS, com 
vigência e especificação contidas no Termo de Referência (10218084), 
pelo valor estimado em r$ 411 .685,11 (quatrocentos e onze mil seis-
centos e oitenta e cinco reais e onze centavos), a ser custeado por dota-
ção especificada no orçamento vigente conforme documentação cons-
tante do supramencionado Processo .

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019 .
Amanda Fernanda Gontijo

Chefe da Divisão de Aquisições

ATo DE rATIFICAÇÃo DE INExIBILIDADE DE LICITAÇÃo
referência: Processo nº 1091547 00003/2019 (SEI 
1510 .01 .0166004/2019-58)
OBJETO: Ratificação da situação de Inexigibilidade de Licitação para 
contratação direta com a empresa TECHBIZ ForENSE DIGITAL 
LTDA, CNPJ 05 .757 .597/0002-18, visando à aquisição de softwares e 
hardwares de análise forense para reestruturar as Delegacias Especiali-
zadas em Investigação de Crime Cibernéticos e respectivo Laboratório 
de Crimes Cibernéticos da PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS .
A DIrETorA DE AQuISIÇÕES, no uso de suas atribuições, com ful-
cro na Lei 8 .666/93, no Decreto Estadual nº 43817/2004, na resolu-
ção PCMG 7 .894/2016, de acordo com a Nota Jurídica da Assessoria 
Jurídica da Chefia de Polícia nº 3029/AJ-GAB/2019 (10203432), em 
estrita consonância com as demais normas e princípios disciplinares da 
matéria rATIFICA a situação de Inexigibilidade de Licitação para con-
tratação direta com a empresa TECHBIZ ForENSE DIGITAL LTDA, 
CNPJ 05 .757 .597/0002-18, visando à aquisição de softwares e hardwa-
res de análise forense para reestruturar as Delegacias Especializadas em 
Investigação de Crime Cibernéticos e respectivo Laboratório de Crimes 
Cibernéticos da PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS, com vigência 

e especificação contidas no Termo de Referência (10218084) pelo valor 
estimado em r$ 411 .685,11 (quatrocentos e onze mil seiscentos e 
oitenta e cinco reais e onze centavos), a ser custeado por dotação espe-
cificada no orçamento vigente conforme documentação constante do 
supramencionado Processo, ou que vier a ser fixada, ficando ratificados 
e convalidados todos os atos já praticados .

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019 .
Bianca Landau Braile
 Delegada de Polícia

 Diretora de Aquisições
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CoNCurSo PÚBLICo - ProvIMENTo 2014/1
INvESTIGADor DE PoLÍCIA I

PorTArIA Nº 035/GAB/PCMG/2019

Convoca candidato nomeado para apresentar os documentos preparató-
rios à posse, bem como para a realização do Exame Médico Admissio-
nal e dá outras providências .

o CHEFE DA PoLÍCIA CIvIL Do ESTADo DE MINAS GErAIS, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 22, inciso x, da Lei 
Complementar nº 129/2013, de 08 de novembro de 2013; e,
CoNSIDErANDo o disposto no artigo 2º, do Decreto nº 46 .968, de 
11 de março de 2016;
CoNSIDErANDo o teor do Memorando nº 932/AJ-GAB/2017, 
datado de 22 de dezembro de 2017, oriundo da Assessoria Jurídica da 
Polícia Civil de Minas Gerais;
CoNSIDErANDo a necessidade e conveniência de submissão dos 
candidatos excedentes do Concurso Público para o cargo de Investi-
gador de Polícia I a novos exames médicos, visando à atualização da 
condição de aptidão de saúde como pressuposto à nomeação e posse, 
em razão do considerável transcurso de tempo decorrido entre o cer-
tame e a presente data;
CoNSIDErANDo o relevante lapso temporal decorrido desde a rea-
lização da avaliação médica prevista no Edital do Concurso, fator que 
impõe como medida razoável a realização de novos Exames Médicos 
Admissionais, como resguardo de que os candidatos à nomeação e 
posse continuam aptos para o exercício das funções do cargo público 
em epígrafe, a teor do disposto no inciso vI, do artigo 13, do Estatuto 
dos Servidores do Estado - Lei nº 869/52;
CoNSIDErANDo incumbir à Administração Pública zelar pelo provi-
mento do cargo público por pessoa que reúna as condições necessárias 
ao desempenho da atividade policial, nos termos do Edital nº 01/2014 
e da Lei Complementar 129/2013, bem assim em observância aos prin-
cípios que regem a Administração Pública, coibindo-se a malversação 
dos seus recursos; 
rESoLvE:
Art . 1º Convocar os candidatos nomeados por atos publicados no Diá-
rio Oficial de 12 de dezembro de 2019 para o cargo de Investigador de 
Polícia I, referente ao Concurso Público-Edital nº 01/2014, para apre-
sentar os documentos preparatórios à posse, bem como para a realiza-
ção do Exame Médico Admissional, conforme abaixo relacionado:

23 de dezembro de 2019 – Às 14 horas – Diretoria de Perícias Médi-
cas da Polícia Civil
Juliane Lindsai Dias ribeiro

§1º o candidato nomeado deverá comparecer à Diretoria de Perícias 
Médicas da Polícia Civil de Minas Gerais, do Hospital da Policia Civil, 
situada na rua Barbacena, nº 473, 1º andar, Barro Preto, em Belo Hori-
zonte/MG, na data e horário informado .
§2º Para submissão ao Exame Médico Admissional, o candidato nome-
ado deverá comparecer com 30 (trinta) minutos de antecedência, na 
data, horário e local designados, munido do documento de identidade, 
exames laboratoriais e complementares necessários, com trajes ade-
quados e que facilitem a realização dos exames clínicos, a exemplo, 
calçado de fácil retirada, short ou bermuda, camisa de malha e top de 
ginástica para mulheres . 
§3º o candidato nomeado deverá, ainda, apresentar laudo de avaliação 
psiquiátrica, a ser preenchido pelo profissional, conforme modelo dis-
ponível no endereço eletrônico: https://acadepol .policiacivil .mg .gov .
br/uploads/Image/Portarias/Concurso%202014/Investigador/2018/
Modelo_de_laudo_de_avaliacao_psiquiatrica .pdf  .

Art . 2º Conforme determinação da Diretoria de Perícias Médicas, os 
Exames Laboratoriais a serem realizados e apresentados são:
I . Teste ergométrico, com laudo;
II . Hemograma completo;
III . Contagem de plaquetas;
Iv . Glicemia de jejum; 
v . urina rotina;
vI . Gama GT, TGo, TGP;
vII . uréia e Creatinina .

§1º os exames descritos no caput poderão ser realizados em labora-
tórios de livre escolha do candidato nomeado e somente terão vali-
dade se datarem de 90 (noventa) dias anteriores à marcação do Exame 
Admissional .
§2º Nos resultados dos exames realizados deverão constar o número 
de identidade do candidato nomeado e a identificação dos profissionais 
que os realizaram .
§3º o material do exame previsto no inciso v deverá ser colhido no 
próprio laboratório, sendo necessário que esta informação conste do 
resultado do exame .
§4º Não serão aceitos resultados de exames emitidos pela Internet sem 
assinatura digital, fotocopiados ou por facsímile (fax) .
§5º Quando da realização do Exame Médico Admissional, o candidato 
nomeado deverá responder ao questionário de antecedentes clínicos - 
Boletim de Inspeção Médica .

Art . 3º Caso o candidato nomeado seja considerada inapto no Exame 
Médico Admissional poderá recorrer da decisão à Diretoria de Perí-
cias Médicas da Polícia Civil de Minas Gerais, no prazo máximo de 
10 (dez) dias corridos, contados da data em que se der ciência do resul-
tado da inaptidão .
§1º Decorrido o prazo sem a interposição do recurso ou sendo esse 
indeferido, convola-se definitiva a condição de inapto do candidato 
nomeado, restando seu ato de nomeação sem efeito .
§2º A interposição de recurso suspende o prazo legal para a posse do 
candidato nomeado .

Art . 4º A apresentação de documentos preparatórios para a posse no 
cargo de Investigador de Polícia I – Provimento 2014/1, ocorrerá na 
mesma data e local estabelecidos no §1º do artigo 1º, após a submissão 
ao Exame Médico Admissional .

Art . 5º o candidato nomeado deve comparecer munido dos seguintes 
documentos:
I . Carteira de identidade (original e cópia);
II . Carteira Nacional de Habilitação (original e cópia), se possuir;
III . Título de eleitor e comprovante de votação da última eleição (ori-
ginal e cópia);
Iv . Diploma de graduação (original e cópia);
v . Se do sexo masculino, comprovante de quitação com o serviço mili-
tar (original e cópia);
vI . Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Física 
- CPF (original e cópia);
vII . Comprovante de cadastro no PIS/PASEP;
vIII . Comprovante de conta corrente no Banco do Brasil;
Ix . Comprovante de endereço (original e cópia de conta de luz, água 
ou telefone);
x . uma foto 3x4 colorida e recente;
xI . Ficha de cadastro preenchida, disponível no endereço eletrônico  
https://acadepol .policiacivil .mg .gov .br/uploads/Image/outros/Con-
curso%202014/Investigador/FICHA-DE-CADASTro .pdf  .

Art . 6º A não apresentação de quaisquer dos exames laboratoriais ou 
dos documentos preparatórios para a posse torna o ato de nomeação 
sem efeito e impede a posse .

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019 .
Wagner Pinto de Souza
Chefe da Polícia Civil

CoNCurSo PÚBLICo - ProvIMENTo 2014/1
INvESTIGADor DE PoLÍCIA I

CoNvoCAÇÃo PArA PoSSE
o Chefe da Policia Civil de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, 
convoca os candidatos abaixo relacionados, nomeados pelo Senhor 
Governador do Estado em ato publicado no Diário Oficial de Minas 
Gerais de 12 de dezembro de 2019, para cerimônia de posse no cargo, 
que será realizada em 23 de dezembro de 2019, às 16:00 hs, na Dire-
toria de Administração e Pagamento de Pessoal, localizada na rua Ser-
gipe, 607 - Centro, Belo Horizonte - MG
Juliane Lindsai Dias ribeiro

Atenção: somente serão empossados os servidores considerados aptos 
nos exames médicos admissionais realizados pela Diretoria de Perícias 
Médicas da Polícia Civil de Minas Gerais .

Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019
Wagner Pinto de Souza
Chefe da Polícia Civil
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corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

-ABM - AvISo N . 62/2019
- Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar . resultado Preli-
minar da 4ª Fase (Teste Psicológico Determinação Judicial - Cfsd BM 
2017) . o Tenente-Coronel BM Comandante da Academia de Bombei-
ros Militar de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas 
no inciso xIII, art . 3º, da resolução n . 690, de 15Set16, a vista do Edital 
nº 03/2015 - CFSd 2017, e, considerando adeterminaçãojudicial exara-
danoprocesso n . 9081727 .54 .2016 .8 .13 .0024, Juizado Especial Cível, 
Criminal e da Fazenda Pública -1ª unidade Jurisdicional da Fazenda 
Pública de Belo Horizonte,resolve: Tornar públicoque se encontrapo
stadonosítioeletrônico”www .bombeiros .mg .gov .br/concursos”, oAton . 
23 .137/2019-DCS, resultado preliminar da 4ª fase (teste psicológico 
determinação judicial - CfsdBM 2017) do candidato Pedro de Araújo 
Carneiro . Bhte, 19Dez19, 

(a) Lucioney rômulo da Costa, Ten-Cel BM,Cmt .
4 cm -20 1307080 - 1

-ABM-CBMMG - rATIFICAÇÃo DISPENSA DE LICITAÇÃo 
- ProCESSo Nº 1401460 000077/2019 - 001/2019 

- ABM. Ratifico o ato de reconhecimento de dispensa de Licitação, 
nos termos do Parecer Jurídico 83/2019, à luz do artigo 24, xIII, da 
Lei Federal nº 8 .666/93, objetivando a Contratação de Empresa para 
prestação de serviços de Instituição De Ensino Superior, devidamente 
credenciada pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC), para rea-
lização de do Curso de Especialização Lato Sensu De Gestão E Pro-
teção E Defesa Civil (CEGDEC), conforme especificado nos anexos 
do processo, através da empresa: Fundação João Pinheiro - FJP, CNPJ 
17 .464 .652/0001-80, no valor total estimado de r$ 219 .566,00, a ser 
custeado por dotação especificada no orçamento vigente conforme 
documentação constante do supramencionado processo . Belo Hori-
zonte, 20 de dezembro de 2019 . Lucioney rômulo da Costa, Tenente-
Coronel BM, Comandante da ABM .

-ABM - rESuMo Do CoNTrATo Nº 9238411/2019 
- ABM Processo de Compra n°1401460 30/2019 . Partes: CBMMG x 
TENDAS ALuBAN LTDA . objeto: serviços para execução de Cober-
tura Modelo Sombreador para as viaturas da prontidão de incêndio do 
BEMAD . valor: r$ 70 .000,00 (setenta mil reais ) . Dotação orçamen-
tária: 1401 .06 .182 .080 .2093 .0001 .339039 .22 – Fontes 24 . vigência: 12 
(doze) meses a partir da data de publicação . Foro: Belo Horizonte - 
MG . Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019 . Signatários: Andiara 
Beatriz ribeiro Miranda, Capitão BM e Luiz Carlos Cunha, represen-
tante Legal .

-ABM - rESuMo Do CoNTrATo Nº 9238421/2019 
- ABM Processo de Compra n°1401460 31/2019 . Partes: CBMMG x 
Construtora Campos e Filhos Ltda . objeto: serviços reparos e adapta-
ções nos prédios e instalações do Complexo Pampulha, localizadona av . 
Santa rosa, nº 10, Pampulha . valor: r$ 247 .890,00(duzentos e quarenta 
e sete mil, oitocentos e noventa reais) . . Dotação orçamentária: 1401 .06
 .182 .080 .2093 .0001 .339039 .22 – Fontes 24 . vigência: 12 (doze) meses 
a partir da data de publicação . Foro: Belo Horizonte - MG . Belo Hori-
zonte, 20 de dezembro de 2019 . Signatários: Andiara Beatriz ribeiro 
Miranda, Capitão BM e Helbert Julio Campos, representante Legal .
-ABM - resumo do Contrato nº 9238422/2019 - ABM Processo de 

Compra n°1401460 32/2019 . Partes: CBMMG x Construtora Cam-
pos E Filhos Ltda . objeto: serviços reparos e adaptações nas casas 
de máquina das piscinas da ABM do Complexo Pampulha . valor: r$ 
148 .295,07 (cento e quarenta e oito mil duzentos e noventa e cinco 
reais) . Dotação orçamentária: 1401 .06 .182 .080 .2093 .0001 .339039 .22 
– Fontes 24 . vigência: 12 (doze) meses a partir da data de publicação . 
Foro: Belo Horizonte - MG . Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019 . 
Signatários: Andiara Beatriz ribeiro Miranda, Capitão BM e Helbert 
julio Campos, representante Legal .

-CSM– CArTA CoNvITE N º 01/2019-CSM 
- AQuISIÇÃo DE APArELHoS DE Ar CoNDICIoNADo E PoL-
TroNAS DE ESCrITÓrIo PArA o 3º BBM – Julgamento de Habi-
litação – o Presidente da Comissão de Licitação torna pública a ata de 
Habilitação, sendo habilitada a empresa Mendonça Papelaria Armari-
nho e Materiais Eireli - CNPJ 24 .638 .170/0001-64 (Lotes 01 E 02) . 
A partir desta publicação fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para 
interposição de recurso . A íntegra das atas está disponível no site www .
bombeiros .mg .gov .br/licitacoes e na Seção de Licitação do CSM bem 
como toda a documentação encontra-se à disposição dos interessados . 
Contagem, 19dez19 – Heder Charles da Silva – 1º Ten BM .

-CSM – CArTA CoNvITE N º 02/2019-CSM 
– CoLCHÕES E CAPA DE CoLCHÕES – Julgamento de Habilita-
ção – o Presidente da Comissão de Licitação torna públicas a ata de 
Habilitação, sendo habilitadas as empresas Indústria E Comércio Col-
chões orTHovIDA - Ltda – CNPJ: 07 .628 .070/0001-38 (LoTE 01 
E 02), uFFICIo Indústria e Comércio de Móveis Ltda – ME – CNPJ: 
04 .443 .182/0001-26 (LoTE 01 E 02) E rv Comércio de Papéis – 
LTDA – CNPJ: 71 .251 .029/0001-94 (LoTE 02)  . A partir desta publica-
ção fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias para interposição de recurso. 
A íntegra das atas está disponível no site www .bombeiros .mg .gov .br/
licitacoes e na Seção de Licitação do CSM bem como toda a documen-
tação encontra-se à disposição dos interessados . Contagem, 20dez19 – 
Heder Charles da Silva – 1º Ten BM .

-2º CoB - ExTrATo DE ADITIvo- rESuMo Do 5º 
TErMo ADITIvo Ao CoNvÊNIo Nº 4004/2015 

– 8º BBM . Partes: CBMMG x Prefeitura Municipal de Carneirinho . 
Espécie: 5º Aditamento . objeto: Prorrogar o prazo do convênio por mais 
12 meses . vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020 . valor: r$ 48 .000,00 . As 
demais cláusulas permanecem inalteradas . uberaba 18/12/2019 . Signa-
tários: Anderson Passos de Souza, Ten Cel BM, Cmt 8º BBM e Cássio 
rosa de Assunção, Prefeito de Carneirinho .

- 9º BBM – rESuMo Do 1º TErMo 
ADITIvo Ao CoNvÊNIo 001/2019 

que celebram entre si o Estado de Minas Gerais, por intermédio Corpo 
de Bombeiros Militar de Minas Gerais, e a Prefeitura Municipal de 
Três Corações/MG . vigência: 01/01/2020 a 31/12/2020 . varginha, 20 
de dezembro de 2019 . Signatários: Júlio César Tóffoli, Tenente Coronel 
BM – Comandante do 9º BBM e o Senhor Claudio Cosme Pereira de 
Souza, Prefeito Municipal de Três Corações/MG . 

18 cm -20 1307079 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
AGricuLturA, PEcuáriA 

E ABAStEcimENto
ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1231001662/2019 . 

Partícipes:  Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abaste-
cimento e Sindicato dos Produtores rurais dos Produtores rurais de 
Monte Carmelo .  objeto: Fomentar o Desenvolvimento do Agronegó-
cio Local através de obra de pavimentação e recapeamento asfáltico 
do pátio e acesso interno do Parque de Exposição de Monte Carmelo 
- MG . valor do repasse: r$ 180 .000,00 . valor da Contrapartida: r$ 
0,00 . Dotação orçamentária Estadual:  1231 20 608 53 4120 0001 4450 
41 01 0 10 8 .         Assinatura: 20/12/2019 . vigência: 365 dias . Gestor: 
Miriam Terezinha Bragança Lana - Matrícula: 14790463 .

ExTrATo Do TErMo DE FoMENTo Nº 1231001682/2019 . 
Partícipes:  Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento e Sindicato dos Produtores rurais de Pimenta . objeto: Amplia-
ção de galpão existente no Sindicato para melhor desempenho das ati-
vidades realizadas pela instituição, onde será construída uma cozinha, 
bancada e banheiro . valor do repasse: r$ 83 .717,06 . valor da Contra-
partida: r$ 0,00 . Dotação orçamentária Estadual:  1231 20 608 150 
4351 0001 4450 41 01 0 10 8 .         Assinatura: 20/12/2019 . vigência: 
730 dias . Gestor: Tatiana Barreto Bravo - Matrícula: 80837-2

5 cm -20 1307165 - 1

iNStituto miNEiro DE AGroPEcuáriA - imA
RETIFICA homologação do Processo Seletivo Simplificado IMA Edital IMA 001/2019, publicada em 20 de dezembro de 2019, para CONTRATA-
ÇÃo TEMPorArIA DE PESSoAL, da carreira de Fiscal Agropecuário:

Código 14 – MoNTES CLAroS – Médico veterinário / Defesa
Classificação Nome Candidato Pontuação Entrevista Avaliação curricular Nota final

1 Francisco José Calixto Júnior 58 30 88
2 João Batista Magalhães da rocha 37 24 61
3 Denilton Mota Alves 49 12 61
4 Lílian Carla Prates Mota 44 12 56
5 Herbeth Leite Colares 41 0 41
6 Lúcio Tolentino Amaral Júnior 37 0 37

ATo Nº 608/2019 
RETIFICA o ato nº 605/2019 referente convocação para o Processo Seletivo Simplificado IMA Edital IMA 001/2019,
onde lê-se:

Código 14 – MoNTES CLAroS – Médico veterinário / Defesa
Classificação Nome Candidato

2 Denilton Mota Alves

Leia-se:
Código 14 – MoNTES CLAroS – Médico veterinário / Defesa

Classificação Nome Candidato
2 João Batista Magalhães da rocha

THALES ALMEIDA PErEIrA FErNANDES
14 cm -20 1306948 - 1

EmPrESA DE ASSiStÊNciA tÉcNicA E ExtENSÃo rurAL 
Do EStADo DE miNAS GErAiS - EmAtEr

INSTruMENToS JurÍDICoS CELEBrADoS 
PELA EMATEr-MG:

01- Cessionário: Município de Serranos . Instrumento: Termo 10376 
de cessão de uso nº 50/2019 . objeto: cessão gratuita ao Municí-
pio, por parte da Emater-MG, de um botijão criogênico para sêmen 
bovino, patrimônio nº 130613, objetivando o melhoramento genético 
do rebanho bovino do Município . vencimento: 31 .12 .2024 . valor-
dotação r$2 .380,00 – 3040 .20606068 .1459 .0001 .4490 .1 .10 .1 . Data 
05 .12 .2019 .
02- Donatário: Município de Campos Altos . Instrumento: Termo 10375 
de doação de bens. Objeto: doação de equipamentos de finalidade agrí-
cola, por parte da Emater-MG para o Município, números patrimoniais 
130212 e 130286, objetivando a continuidade de ações do PMSF no 
Município . valor-dotação r$20 .898,36 – 3041 .20606073 .4 .189 .0 .10 .1 . 
Data 02 .12 .2019 .
03-Donatário: Município de Cipotânea . Instrumento: Termo 10374 de 
doação de bens. Objeto: doação de equipamentos de finalidade agrí-
cola, por parte da Emater-MG para o Município, para uso em ações 
de continuidade do PMSF no Município . valor-dotação r$20 .898,36 
3041 .20606073-4 .189 .000l .4490 .0 .10 .1 . Data 02 .12 .2019 .
04- Cessionário: Município de Teófilo Otoni. Instrumento: Termo 
10373 de cessão gratuita de uso de veículo . objeto: cessão gratuita de 
uso de 01 veículo, por parte da Emater-MG para o Município, marca 
Fiat, modelo uno Mille Fire, renavan 895097494, placa HGr 6990, 

patrimônio 089936, para permitir o acompanhamento de demandas e 
monitoramento das atividades de produção no Município . vencimento: 
02.12.2020. Valor-dotação: sem efeito financeiro. Data 02.12.2019.
05- Cessionário: Município de Santana do Jacaré . Instrumento: Termo 
10372 de cessão gratuita de uso de veículo . objeto: cessão gratuita de 
uso de 01 veículo automotor, por parte da Emater-MG para o Município, 
marca Fiat, modelo uno Mille Way Economyc, renavan 187227195, 
placa HMO 2737, patrimônio nº 101435, para fins de acompanhamento 
de demandas e monitoramento das atividades de produção no Muni-
cípio. Vencimento: 02.12.2020. Valor-dotação: sem efeito financeiro. 
Data 02 .12 .2019 .
06- Donatário: Município de Francisco Badaró . Instrumento: Termo de 
doação de bens. Objeto: doação de equipamentos para fins agrícolas, 
por parte da Emater-MG para o Município, número patrimonial 130210 
e 130291, para uso em ações de continuidade do Programa Minas 
Sem Fome . vencimento: 02 .12 .2019 . valor-dotação r$20 .898,36 – 
3041 .20606073-4 .189 .0001 .4490 .0 .10 .1 . Data 02 .12 .2019 .
07- Cessionário: Município de varzelândia . Instrumento: Termo 10370 
de Cessão gratuita de uso de veículo . objeto: cessão gratuita de uso, 
por parte da Emater-MG para o Município, de 01 veículo automotor, 
marca Fiat, modelo uno Mille Fire, renavan 895154170, placa HGr 
7329, número patrimonial 090004, para fins de acompanhamento das 
demandas e monitoramento das atividades de produção do Município . 
Vencimento: 02.12.2020. Valor-dotação: sem ônus financeiro. Data 
02 .12 .2019 .

 
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 3201912210007040148.
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