
minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 07 de novembro de 2020 – 17 
Sessão Pública . Demais informações poderão ser obtidas por meio do 
e-mail:cpl@ipsm .mg .gov .br, e a íntegra do Edital poderá ser obtida no 
sítio: www .compras .mg .gov .br, Aba Pregão/Consulta a Pregões, inse-
rindo o número do processo de compra, o ano do processo de compra e 
o Órgão ou entidade - 2120-iPSMMG .

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 .
(a) Paulo de vasconcelos Júnior, Cel . PM Qor

Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do iPSM .
5 cm -06 1416037 - 1

rETiFiCAÇÃo Do TErCEiro TErMo ADiTivo
ao contrato nº 9197590/2018, publicado no “Minas Gerais”, n° 224, 
edição de 06/11/2020, pág . 28:
Onde se lê: ‘’Do Preço: .... R$ 5.800,00....’’, leia-se: ‘’Do Preço: .... 
r$ 214 .801,92  . . . .” .

1 cm -06 1415943 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS

 SuPEriNTENDÊNCiA DE PLANEJAMENTo, 
GESTÃo DE FiNANÇAS

 ExTrAToS DE CoNTrAToS
AviSo DE LiCiTAÇÃo

A Comissão Especial de Licitação/PCMG torna público para conheci-
mento dos interessados, que será realizada a fase de abertura de pro-
posta comercial e documentação, referente à Tomada de Preços, no 
dia e horário abaixo discriminado . Maiores informações através dos 
telefones: (31)3915-7104; (31)3915-7132; (31)3915-7111 ou no ende-
reço, Diretoria de Aquisições (DA), situada no Prédio Minas da Cidade 
Administrativa, na rodovia Papa João Paulo ii, nº 4 .143, Bairro Serra 
verde/4º andar – Belo Horizonte/MG .

Nº 
Processo objeto Data da 

Sessão

77/2020

Contratação de empresa para prestação de 
serviços de reforma e adequação doCANiL-
daPolícia Civil de Minas Gerais, sediada na 
Avenida Amazonas, 294 - Gameleira, Belo 
Horizonte/MG- Emenda Parlamentar Dele-
gada Sheila - indicação nº 43256 .

27/11/2020
às

09:00

164/2020

Contratação de empresa especializada para 
a Atualização do Projeto de Posto Médico 
Legal/Posto de Perícias integradas - Padrão 1 
Pavimento e Elaboração dos Projetos Execu-
tivos de implantação de Posto Médico Legal/
Posto de Perícias integradas em ipatinga/MG .

30/11/2020
às

09:00

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 .
Bianca Landau Braile

 Diretora de Aquisições/SPGF/PCMG

AviSo DE LiCiTAÇÃo
A Diretora de Aquisições/PCMG torna público para conhecimento dos 
interessados, que serão realizados processos licitatórios, na modali-
dade de Pregão Eletrônico, nos dias e horários abaixo discriminados . 
A íntegra dos editais poderá ser obtida através de solicitação por escrito 
à Diretoria de Aquisições (DA), situada no Prédio Minas da Cidade 
Administrativa, na rodovia Papa João Paulo ii, nº 4 .143, Bairro Serra 
verde/4º andar – Belo Horizonte/MG, ou pela internet, através do site 
www .compras .mg .gov .br . Para acesso ao sistema eletrônico, os inte-
ressados deverão credenciar-se pelo mesmo site . Maiores informações 
através dos telefones: (31)3915-7104; (31)3915-7132; (31)3915-7133; 
(31)3915-7105; (31)3915-7234 .

Nº 
Processo objeto Data da 

Sessão

161/2020
Contratação de serviços de manutenção pre-
ventiva da estação de tratamento de esgoto 
alocada no iMLAr .

19/11/2020
às

09:30

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 .
Bianca Landau Braile
 Delegada de Polícia

 Diretora de Aquisições/SPGF/PCMG

TErMo DE CoMoDATo Nº .03/PCMG/2020
Partes: EMG/Polícia Civil (Comodatário) e Conselho Comunitário de 
Segurança Pública de Guaxupé (Comodante) . objeto: Cessão de uso, 
pelo Comodante, com vigência indeterminada, sem ônus, encargos, 
contrapartidas ou contraprestações pela Administração Pública Esta-
dual, ao Comodatário, de um veículo marca FiAT, touro , ex01 - toro 
volcano 2 .0 16v at9 die 05 passageiros bancos revest parcial . couro pin-
tura metalica (fiat) 004 cilindros - 0 km fab 2019 mod-2019. Valor: R$ 
116 .054,99 (cento e dezesseis mil, cinquenta e quatro reais e noventa 
e nove centavos) . Do Foro: Belo Horizonte . Assinatura: 04/11/2020 . 
Signatários: Fernando Dias da Silva (Comodatário) e Laércio Custódio 
de Melo (Comodante) .

 rETiFiCAÇÃo
 ProCESSo ELETrÔNiCo: 1510 .01 .0023807/2018-23

 ProCESSo DE CoMPrAS: 1511189 000260/2014  CoNTrATo: 
518/2008 Publicado em: 04/11/2020 na página 19  Onde se lê: 60 
(sessenta) meses; Leia-se: 12 (doze) meses. Onde se lê: 31/05/2025; 
Leia-se: 31/05/2021 .

16 cm -06 1416269 - 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr 
Do EStADo DE miNAS GErAiS

ABM-AviSo DE PuBLiCAÇÃo N° 138– 
Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar – CFSdBM/2020 
e CFSdESP. BM/2020 – Retificação de atol. O Coronel BM Coman-
dante da Academia de Bombeiros Militar de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições legais previstas no inciso xiii, art . 3º, da resolução n . 
923, de 22Jul20, e considerando o Edital n .13/2018, que dispõe sobre o 
concurso ao Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar (CFSd 
BM) do Quadro de Praças (QP-BM) e para o Curso de Formação de 
Soldados Bombeiros Militar Especialistas (CFSd Esp-BM) do Quadro 
de Praças Especialistas (QPE-BM) do Corpo de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais, a iniciar-se no ano de 2020, conformeAviso n .2262/18, 
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG 
n.140, de 31Jul18, página 66, retificado pela Errata n.2288/18 - Aviso 
publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG 
nº 175, de 20Set18, alterado pelo Ato n . 2 .343/2018, Avisopublicado 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG n.220, de 
29Nov18, retificado pelo Ato n. 10.599, Aviso publicado noDiário Ofi-
cial do Estado de Minas Gerais - DoEMG n .115, de 13Jun19, alte-
rado pelo Ato n. 12.016, Aviso publicado noDiário Oficial do Estado 
de Minas Gerais - DoEMG n .138, de 17Jul19, o Comunicado Con-
junto PMMG e CBMMG -Aviso nº 93/2020 publicado no DoEMG nº 
78 de 09/04/2020,Ato 16 .172 - Avisopublicado no DoEMG nº 185, 
de 09Set20, e considerando a verificação de inconsistência no soma-
tório de notas de candidato resolve: tornar público que seencontrapo
stadonosítioeletrônico”www .bombeiros .mg .gov .br/concursos”, oAto n . 
20.014/2020-DSE, que retifica oAto 19.640/20-DSE.

 Bhte, 06Novt20, (a) Lucioney rômulo da 
Costa, Cel BM, Comandante .

 -ABM-rESuMo Do CoNTrATo N° 9263043/2020 - ABM 
Do PrEGÃo ELETrÔNiCo N° 1401460 000073/2020 . 

Partes: CBMMG x WiLSoN APArECiDo DA CruZ EirELi . 
objeto: SErviÇo DE CoNSErvAÇÃo E rECuPErAÇÃo DE 
PiSo . valor: r$ 30 .800,00 (Trinta mil e oitocentos reais) . Dotação orç
amentária:1401 .06 .182 .155 .4472 .0001 .339039 .22 .0 .53 .1 e 1401 .06 .12
8.155.4484.0001.339039.22.0.53.1. Vigência: 12 (doze) meses a partir 
da data de publicação . Foro: Belo Horizonte - MG . Belo Horizonte, 06 
de novembro de 2020 . Signatários: Andiara Beatriz ribeiro Miranda, 
Major BM e Wilson Aparecido da Cruz .

 -2ºCoB-rESuMo DE TErMo DE DoAÇÃo N°06/2020 .
 Doador: Conselho de Segurança Pública de Patos de Minas . Donatária: 
CBMMG . Espécie: Doação . objeto: 02 Smartphone Samsung Galaxy 
A01 . valor total: r$ 1 .398,72 . Patos de Minas/MG, 16/10/2020 . Sig-
natários: ricardo Marisguia Mendes, Ten Cel BM, Cmt 12º BBM e 
Eduardo Queiroz Castanheira, representante Conselho de Segurança 
Pública de Patos de Minas .

10 cm -06 1416287 - 1

-ABM–AviSo DE PuBLiCAÇÃo N° 140 – 
Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar – CFSdBM/2020 
e CFSdESP. BM/2020 – Anulação de resultado - Retificação de atos. 
o Coronel BM Comandante da Academia de Bombeiros Militar de 
Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso 
xiii, art . 3º, da resolução n . 923, de 22Jul20, e considerando o Edital 
n .13/2018, que dispõe sobre o concurso ao Curso de Formação de Sol-
dados Bombeiros Militar (CFSd BM) do Quadro de Praças (QP-BM) e 
para o Curso de Formação de Soldados Bombeiros Militar Especialis-
tas (CFSd Esp-BM) do Quadro de Praças Especialistas (QPE-BM) do 
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a iniciar-se no ano de 
2020, conformeAviso n.2262/18, publicado no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais - DOEMG n.140, de 31Jul18, página 66, retificado 
pela Errata n.2288/18 - Aviso publicado no Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais - DoEMG nº 175, de 20Set18, alterado pelo Ato n . 
2.343/2018, Avisopublicado no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerais - DOEMG n.220, de 29Nov18, retificado pelo Ato n. 10.599, 
Aviso publicado noDiário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG 
n .115, de 13Jun19, alterado pelo Ato n . 12 .016, Aviso publicado noDi-
ário Oficial do Estado de Minas Gerais - DOEMG n.138, de 17Jul19, 
o Comunicado Conjunto PMMG e CBMMG -Aviso nº 93/2020 publi-
cado no DoEMG nº 78 de 09/04/2020,Ato 16 .172 - Avisopublicado 
no DoEMG nº 185, de 09Set20, resolve: tornar público que seenco
ntrapostadonosítioeletrônico”www .bombeiros .mg .gov .br/concursos”, 
oAton. 20.120/2020-DSEde Anulação de Resultado e retificação de 
atos doconcurso aoCFSdBM/2020 eCFSdEsp . BM/2020 . 

Bhte, 06Novt20, (a) Lucioney rômulo da 
Costa, Cel BM, Comandante .

6 cm -06 1416288 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
AGricuLturA, PEcuáriA 

E ABAStEcimENto
TErMo DE CoNFiSSÃo E PArCELAMENTo 

DE DÉBiTo Nº 02/2020 . 
PArTES: SEAPA E A ASSoCiAÇÃo DoS APiCuLTorES DE 
BOCAIUVA - APIBOC. Objeto: Confissão em favor da Administra-
ção pública Celebrante de crédito estadual de natureza não tributária e 
comprometimento de pagamento parcelado . valor total: r$ 18 .013,35 
(dezoito mil, treze reais e trinta e cinco centavos) . Data de assinatura: 
22/09/2020 .

2 cm -06 1416193 - 1

CANCELAMENTo DE ExTrATo DE EDiTAL
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por 
motivo de erros matérias, TorNA SEM EFEiTo a publicação do 
Minas Gerais, caderno do Executivo, página 58, do dia 06 de novembro 
de 2020 com o título: Edital – Procedimento de credenciamento de star-
tups para o evento online “semana internacional do café – SiC 2020” . 

2 cm -06 1416234 - 1

CoNTrATo DE PrESTAÇÃo DE SErviÇoS Nº 9261306/2020
Partes: SEAPA e a empresa voETur TuriSMo E rEPrESENTA-
ÇÕES LTDA . objeto: contratação de prestação de serviços de reserva, 
emissão, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens 
aéreas nacionais e internacionais, e rodoviárias nacionais, por atendi-
mento remoto, em regime de empreitada por preço unitário, conforme 
cláusula primeira. Valor: R$ 203.732,93 (duzentos e três mil setecen-
tos e trinta e dois reais e noventa e três centavos). Vigência: 12 (doze) 
meses a partir da publicação . Data de assinatura: 05/11/2020 .

2 cm -06 1416065 - 1

 ExTrATo ProrroGAÇÃo DE oFÍCio
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1231001599/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Município de 
Uberlândia. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por mais 
44 dias passando o seu vencimento para 30/01/2021 . Assinatura: 
04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1231001636/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Município de Para-
catu. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por mais 43 dias 
passando o seu vencimento para 30/01/2021 . Assinatura: 04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1231000380/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Município de 
Catuji. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por mais 85 dias 
passando o seu vencimento para 30/01/2021 . Assinatura: 04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 
1231000385/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Município de 
Malacacheta. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigência por 
mais 87 dias passando o seu vencimento para 30/01/2021 . Assinatura: 
04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1231000352/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Sindicato dos Pro-
dutores rurais de Nova Ponte . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 106 dias passando o seu vencimento para 30/01/2021. 
Assinatura: 04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento 
nº 1231000372/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e a Associação de 
Pequenos Produtores rurais da região de Boa Sorte . objeto: Prorrogar 
de Ofício o prazo de vigência por mais 99 dias passando o seu venci-
mento para 30/01/2021 . Assinatura: 04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1231001731/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Clube do Cavalo 
de Conselheiro Lafaiete. Objeto: Prorrogar de Ofício o prazo de vigên-
cia por mais 39 dias passando o seu vencimento para 30/01/2021 . Assi-
natura: 04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento nº 
1231000351/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Sindicato dos Pro-
dutores rurais de raul Soares . objeto: Prorrogar de ofício o prazo de 
vigência por mais 100 dias passando o seu vencimento para 30/01/2021. 
Assinatura: 04/11/2020 .
 Extrato do Termo de Prorrogação de ofício ao Termo de Fomento 
nº 1231001662/2019/SEAPA Partes: EMG/SEAPA e o Sindicato dos 
Produtores rurais de Monte Carmelo . objeto: Prorrogar de ofício o 
prazo de vigência por mais 42 dias passando o seu vencimento para 
30/01/2021 . Assinatura: 04/11/2020 .

10 cm -06 1415959 - 1

AviSo DE EDiTAL PArA CrEDENCiAMENTo 
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – SEAPA, torna pública para a 
ciência dos interessados a abertura de procedimento para de startups e 
pesquisadores, para apresentarem soluções tecnológicas para o cenário 
do café, na plataforma digital que será utilizada para realização da SiC 
2020 – Semana internacional Do Café, a realizar-se no período de 18 
a 20 de novembro de 2020 . observando o que dispõe o art . 25, caput, 
da lei federal nº 8 .666 de 21 de junho de 1993, bem como as condi-
ções estabelecidas neste edital e anexos . informações e eventuais dúvi-
das sobre o credenciamento poderão ser encaminhadas via email, nos 
seguintes endereços: manoela .teixeira@agricultura .mg .gov .br ou rosi-
meire .santos@agricultura .mg .gov .br . o edital nº 15/2020 está disponí-
vel no link http://www .agricultura .mg .gov .br/index .php/institucional/
editais 

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 .
Ana Maria Soares valentini

Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
4 cm -06 1416236 - 1

ExTrATo Do TErMo DE CoNvÊNio DE 
CooPErAÇÃo TÉCNiCA Nº 003/2020 . 

Cedente: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento - SEAPA Cessionário: instituto Estadual de Florestas - iEF . 
objeto: Cessão do servidor Joaquim Arildo Borges, Masp 1 .016 .631-2, 
com ônus para o cessionário. Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a par-
tir da data da assinatura: 05/11/2020 .

2 cm -06 1416092 - 1

iNStituto miNEiro DE 
AGroPEcuáriA - imA

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNiCA Nº 799/2020 .
 Partes: iMA- e o SiNDiCATo DoS ProDuTorES rurAiS DE 
CANDEiAS objeto: instalação de um Posto de Atendimento . Prazo de 
vigência: 36 meses a partir de 06/11/2020.

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNiCA Nº 800/2020 . 
Partes: iMA- e o SiNDiCATo DoS ProDuTorES rurAiS DE 
MAriANA . objeto: instalação de um Posto de Atendimento . Prazo de 
vigência:30 meses a partir de 04/11/2020

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNiCA Nº801/2020 . 
Partes: iMA- e o MuNiCiPio DE MoNTALvANEA . objeto: insta-
lação de um Escritório Seccional. Prazo de vigência:36 meses a partir 
de 06/11/2020

ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNiCA Nº 802/2020 . 
Partes: iMA- e o MuNiCiPio DE SÃo JoAo Do PArAiSo . objeto: 
Instalação de um Escritório Seccional. Prazo de vigência:60 meses a 
partir de 06/11/2020

4 cm -06 1416058 - 1

EmPrESA DE ASSiStêNciA tÉcNicA 
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo 

DE miNAS GErAiS - EmAtEr
 iNSTruMENToS JurÍDiCoS CELEBrADoS 

PELA EMATEr-MG:
01 - Locadores: José Milton Lott de Carvalhaes e Angela Bra-
sil Ferraz Carvalhaes . instrumento: 2º termo aditivo ao contrato nº 
G0014 .2 .10 .9550 .00 . objeto: Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do 
contrato retrocitado, da urEGi de Guanhães e redução de valor . venci-
mento: 14/12/2021 . valor: r$25 .122,00 . Dotação orçamentária: 3041 .2
0 .606 .087 .4210 .0001 .339039 .74 .1 .0 . Data: 23/10/2020 .
02 - Contratado: ADES ALMEiDA FErNANDES . instrumento: Con-
trato nº G0040 .2 .04 .23690120 .00 . objeto: Serviço de acesso à internet 
banda larga, cabeada, para o Escritório Local da Emater-MG, no muni-
cípio de Presidente Bernardes-MG . vencimento: 23/10/2021 . valor: 
r$1 .500,00 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .3390
40 .04 .74 .1 .0 . Data: 23/10/2020 .
03 - Contratado: STAr CoNECT TELECoM LTDA . instrumento: 1º 
termo aditivo ao contrato nº G0002 .2 .04 .10266 .00 . objeto: Prorrogar, 
por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi de Alme-
nara . vencimento: 25/10/2021 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .08
7 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 23/10/2020 .
04 - Contratado: rAPEEDo LTDA . instrumento: 1º termo aditivo 
ao contrato nº G0002 .2 .04 .10286 .00 . objeto: Prorrogar, por mais 12 
meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi de Almenara . venci-
mento: 25/10/2021 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .000
1 .339039 .74 .1 .0 . Data: 23/10/2020 .

05 - Contratado: vErDENET TELECoMuNiCAÇÕES LTDA . ins-
trumento: 3º termo aditivo ao contrato nº G0019 .2 .04 .8430 .00 . objeto: 
Prorrogar, por mais 12 meses, o prazo do contrato retrocitado, da uregi 
de Janaúba e suprimir a prestação de serviço de internet para o muni-
cípio de Catuti-MG . vencimento: 10/11/2021 . valor: r$3 .000,00 . 
Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . 
Data: 27/10/2020 .
06 - Contratado: MirANDA SiQuEirA MANuTENÇÃo E iNFor-
MáTiCA LTDA . instrumento: Contrato nº G0011 .2 .04 .22410120 .00 . 
objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada a 
ser instalado no Escritório Local da EMATEr-MG, no município de 
rio vermelho . vencimento: 20/10/2021 . valor: r$1 .188,00 . Dotação 
orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 
20/10/2020 .
07 - Contratado: NorTH TELECoMuNiCAÇÕES EirELi . ins-
trumento: Contrato nº G0011 .2 .04 .04710120 .00 . objeto: Serviços de 
acesso à internet banda larga, não dedicado a ser instalado nos Escri-
tórios Locais da Emater-MG, nos municípios de: Alvorada de Minas, 
Serro, Congonhas do Norte, Conceição do Mato Dentro, Santo Antô-
nio do itambé, Datas, Diamantina e Gouveia . vencimento: 23/10/2021 . 
valor: r$5 .664,00 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001
 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 23/10/2020 .
08 - Contratado: NETCAr iNTErNET, TELECoMuNiCAÇÃo, 
iNForMáTiCA E TECNoLoGiA LTDA . instrumento: Contrato 
nº G0011 .2 .04 .04710220 .00 . objeto: Serviços de acesso à internet 
banda larga, não dedicado a ser instalado no Escritório Local da Ema-
ter-MG, no município de Couto de Magalhães de Minas . vencimento: 
26/10/2021 . valor: r$1 .680,00 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .08
7 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 26/10/2020 .
09 - Contratado: MiCroSoL iNForMáTiCA LTDA . instrumento: 
Contrato nº G0011 .2 .04 .04710320 .00 . objeto: Serviços de acesso à 
internet banda larga, não dedicada a ser instalado no Escritório Local 
da Emater-MG, no município de Carbonita . vencimento: 26/10/2021 . 
valor: r$719,88 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .3
39040 .04 .74 .1 .0 . Data: 26/10/2020 .
10 - Contratado: JK TELECoMuNiCAÇÕES LTDA . instrumento: 
Contrato nº G0011 .2 .04 .04710420 .00 . objeto: Serviços de acesso à 
internet banda larga, não dedicada a ser instalado nos Escritórios Locais 
da Emater-MG, nos municípios de: Felício dos Santos, São Gonçalo do 
rio Preto e Senador Modestino Gonçalves . vencimento: 23/10/2021 . 
valor: r$3 .236,40 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .000
1 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 23/10/2020 .
11 - Contratado: DANiEL CArvALHo DE oLivEirA SiLvA . ins-
trumento: Contrato nº G0019 .2 .04 .26920120 .00 . objeto: Serviços 
de acesso à internet banda larga, não dedicada, com velocidade de 
05 Mbps, a ser instalado Escritório Local da EMATEr-MG em Ser-
ranópolis-MG . vencimento: 28/10/2021 . valor: r$600,00 . Dotação 
orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 
28/10/2020 .
12 - Contratado: WF-TELECoM - SErviCoS DE TELECoMuNi-
CACoES EirELi . instrumento: Contrato nº G0040 .2 .04 .28820120 .00 . 
objeto: Serviços de acesso à internet banda larga, não dedicada, com 
velocidade de 30 Mbps, equipamentos em comodato e acesso ilimitado, 
a ser instalado Escritório Local da EMATEr-MG em Piranga-MG . 
vencimento: 04/11/2021 . valor: r$1 .678,80 . Dotação orçamentária: 30
41 .20 .606 .087 .4210 .0001 .339040 .04 .74 .1 .0 . Data: 04/11/2020 .
13 - Contratado: oriENTAL CoNSuLToriA EM CAFÉ LTDA . 
instrumento: Contrato nº D0001 .2 .31 .25940120 .00 . objeto: Contra-
tação de empresa especializada em análise de amostras de café para 
a realização de análise sensorial de 1000 amostras de café das qua-
tro regiões cafeeiras de Minas Gerais . vencimento: 29/10/2021 . valor: 
r$65 .000,00 . Dotação orçamentária: 3041 .20 .606 .087 .4210 .0001 .3390
39 .74 .1 .0 . Data: 29/10/2020 . DiCoM – Divisão de Compras .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE cuLturA E turiSmo
FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA

TErMo DE CoMProMiSSo DE LiBErAÇÃo DE rECurSoS NÃo rEEMBoLSávEiS 
– Partes: SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E TURISMO e os Beneficiários dos recursos da modalidade não reembolsável do Fundo Esta-
dual de Cultura. Objeto: Transferência de recurso para execução dos projetos classificados nos Edital FEC Nº 02/2020 – Arte Salva. Data 06/11/2020. 
Vigência: 1 ano. Signatários: Fábio Caldeira de Castro Silva/ Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais e os representantes dos projetos: 

Protocolo Nome do Beneficiário valor 
aprovado Processo Sei/MG Dotação

2020 .2002 .0581 Silvia Carolina Pinto Coelho 
Ferreira r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002909/2020-52  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0505 ANToNio CArLoS CoELHo r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002724/2020-03  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0308 Paula Libéria r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002625/2020-57  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0440 Joana roncarati Bentes r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002947/2020-93  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0311 Ícaro Pacheco Molinari r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002832/2020-94  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0537 idmara Galo r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002811/2020-79  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0652 Luciana Soares veloso r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002421/2020-36  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0659 Sérgio Leite Souza Penna r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002511/2020-31  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0579 William Nunes Borges r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002633/2020-35  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0257 Carlos roberto Batista r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002932/2020-13  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0343 George Marlon Cipriani Machado r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002656/2020-93  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0046 Carlos dos Santos Passos r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002434/2020-73  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0358 Elba rocha vieira r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003074/2020-59  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0027 Sebastião Ferreira Silva r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002808/2020-63  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0436 André Geraldo Magela Soares 
rissi r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002524/2020-68  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0221 Gilberto rodrigues r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002953/2020-28  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0376 Júlio César viana Saraiva r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003039/2020-34  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0285 André dos Santos Teixeira r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002980/2020-75  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0247 Camille Silva Esteves r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003113/2020-73  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0542 Jailton Laurindo r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002880/2020-59  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0588 Wendell Gonçalves Lima Dias r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002944/2020-77  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0050 Fernando Alvim Bustamante r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003127/2020-83  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0429 GuiLHErME FErrEirA DE 
MirANDA r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002458/2020-07  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0175 Priscila Sandes reboredo r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002899/2020-31  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0410 Fabrício Belmiro rodrigues da 
Silva r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002761/2020-71  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0013 Cristina Campos Brasil da Fonseca r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002550/2020-45  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0329 Duna Dias viana r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002436/2020-19  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0618 MArCiA DuTrA PASCHoALiN 
NASCiMENTo r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002639/2020-67  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0179 Leandro Sousa Alves r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002545/2020-83  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0006 rogerio xavier Lopes r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002582/2020-54  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0124 Thais Meneses r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002788/2020-21  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0360 CArLoS roBErTo DE 
oLivEirA r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002705/2020-31  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0527 Jailton Gomes r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002892/2020-26  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1
2020 .2002 .0649 Luiz Alberto De Filippo r$ 1 .900,00 1410 .01 .0003024/2020-51  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

2020 .2002 .0500 ANDrE viNiCiuS roDriGuES 
GoNÇALvEES r$ 1 .900,00 1410 .01 .0002728/2020-89  4491 .13 .392 .056 .4291 .0001 .3 .3 .90 .31 .04 .1 .59 .1

 Fábio Caldeira de Castro Silva
Subsecretário de Estado de Cultura de Minas Gerais

Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020
26 cm -06 1416036 - 1

 ExTrATo
 ESTADo DE CALAMiDADE PÚBLiCA

 AÇÕES EMErGENCiAiS No SETor DA CuLTurA
 ExTrATo DE BENEFiCiárioS APToS A rECEBErEM o Auxi-
Lio EMErGENCiAL DESCriTo No iNCiSo i DA LEi nº 14 .017, 
DE 29 DE JuNHo DE 2020
 o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, no uso de suas atribui-
ções legais e estatutárias, mediante homologação junto à Dataprev, faz 
saber aosdois mil, quinhentos e sessenta e sete (2.567) beneficiários 
APToS a receberem o Auxílio Emergencial, descrito  no  inciso i da 

Lei nº 14 .017, de 29 de junho de 2020 . valor: Serão cinco (05) parce-
las de r$ 600,00 (seiscentos reais), que será pago em parcela única no 
valor de R$ 3.000 (três mil reais), por meio de depósito bancário. A 
relação contendo os nomes completos se encontrará à disposição no 
endereço eletrônico: www .secult .mg .gov .br, apartir do dia 09/11/2020

 Belo Horizonte, 06 de novembro de 2020 .
 Fabio Caldeira de Castro Silva

 Subsecretario de Cultura

 Leônidas José de oliveira
 Secretário de Estado de Cultura e Turismo

 
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 3202011062140330117.

Dell
Realce
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8

:S ghijkjhlW�jlzylW{WplWmoyzmnlWp|W�m�W

:SIS dE8BN86@565>?A8?N8GN>BK8?N_N@u8BN@8N>6@NOMN�6@5>BFN@<?A85A8w~�~T\]��[~K8NE
;5@u6N@8?N4><�_A8N8<@@N_AOu_N=K86A?58PABBNK8?<@N<6A8N8?AEY><A8BAG@N8AB8ENBEAB85A84>5=8?NBBN
PN@YA?AS

:SHS dE8BN86@565>?A8?N8?A5QRA8?N8BN@_<QABK8BNMB8@NBM=65?AB8BN@RA8<>;A@PA@5?AB85A
P56@<E�><A8?A8T~b\]��[~K8N8?NB�>5?AB8P5@58MBA8?A8dB65?A8?N8�<>5B8�N@5<B85P�B858BM58NFN�_5
N>6@NO5S88

:SeS ~B8GN>B88;N?<?AB8NE8;AEA?56AK8NB6RA88BN>?A8?A5?AB8��\]�[]\�db]d8NB65>?A8A
w~�~T\]��[~8=<_@N8?N8LM5<BLMN@8�>MB8AM8N>;5@OABS8

8

aS ghijkjhlW�jsoylW{WplWszzmyzlyl�shsplpmWmWszzmr|nl�shsplpm

aSIS ~8;AEA?56A8?A8AGUN6A8?A8P@NBN>6N86N@EA8BN8F5�8?N8EA?A8<@@N6@56u_N=8N8<@@N_AOu_N=K
BNE8�>MBK8N>;5@OABK8;A>6@5P5@�?5B8AM8;A>6@5P@NB65Q�NBS

8

S̀ ghijkjhlWkm�ylW{WplkWpmk}mklk

S̀IS ~B8;MB6AB8?N;A@@N>6NB8?A8BN@_<QA8?A5?A8BN@RA85@;5?AB8N̂;=MB<_5EN>6N
PN=A8w~�~T\b]dS

8

fS WghijkjhlWk�ys�lWqWplkWg|ops��mkW�jz�psg|kW}mkk|lsk

fSIS ~8w~�~T\]��[~85P@NBN>658>NB6N856A86A?5858?A;MEN>65QRA8=NO5=8;AEP@A_5>?A8A
56N>?<EN>6A8?5B8;A>?<Q�NB8UM@Y?<;ACPNBBA5<B8<>?<BPN>Bu_N<B8�8=5_@56M@58?NB6N8]N@EAS

8

�S ghijkjhlW|sylrlW{WplW�solhsplpm

�SIS \84>5=<?5?N88?NB6N8P@NBN>6N8]N@EA8?N8TA5QRA8NB6u8?N=<E<65?58;A>FA@EN85
E5><FNB65QRA8?N8<>6N@NBBN8?58�A=<;<58w<_<=8;A>FA@EN8?A;MEN>6A8cd[8>�8IJ�f̀JHH8LMN8<>6NO@58A
P@NBN>6N8]N@EA8?N8TA5QRAS

8

JS ghijkjhlWo|olW{WplWg|o�spmogslhsplpmWmWkmnjzlo�lW



���������� ������	
�����������������������������

����������� ��! �" "�# $����!�%�&���'���� ���(�%��)��%*��&��+!���!�!�+��$,�%��+��!"��)��#���+#!�*�'!-��,!�+��%*��&��)��./��.0,!&1��2 0��

3454 6789:;<=78<;:<:;>?8@?ABC=A@D:EDC:C=8:8<?C?78?78C?@FG=A<?7H8C:C?78=8DAI?;G:JK=7
LF=8EM=8I?;=G8I?;A=@DC?7N

345454 O78C?@FG=A<?7H8C:C?78=8DAI?;G:JK=789;?CFPDC?78?F8QF:;C:C?78A?8RGSD<?
C=7<=8T=;G?8C=8U?:J>?89?C=;>?87=;8CD79?ADSDEDP:C?7H8LF:AC?8@:;:@<=;DP:C?78@?G?89VSED@?7H
C=8I?;G:8:WX:89?;8G=D?8C:87F:8CDXFEQ:J>?8=79?A<RA=:H8?F89?;8G=D?8C=8;=LF=;DG=A<?
=A@:GDAM:C?8Y8FADC:C=8;=79?A7ZX=E89=E:8<F<=E:8C:8DAI?;G:J>?87?ED@D<:C:H8A?78<=;G?78C?8:;<4
[\8C:8]=D8A\85̂4_̂[H8C=85̀8C=8A?X=GS;?8C=8̂a554

3454̂4 O78C?@FG=A<?7H8C:C?78=8DAI?;G:JK=78C=8LF=8<;:<:8?8D<=G83454589?C=;>?87=;
@E:77DB@:C?78A?78<=;G?78C?78:;<48̂b8=8̂c8C:8]=D85̂4_̂[H8C=85̀8C=8A?X=GS;?8C=8̂a55H87=G
9;=dFeP?8C:78C=G:D78MD9f<=7=78E=Q:D78C=87DQDE?8=8C=87=Q;=C?8C=8dF7WJ:4

3454b4 O8gOhOU6iTj8A>?8k8W<FE:;8C:78DAI?;G:JK=789?;8=E:8<;:<:C:78=l?F
:;G:P=A:C:74868EDS=;:J>?8C=8:@=77?8Y78DAI?;G:JK=78C=9=AC=8C=89;kXD:8:F<?;DP:J>?8=m9;=77:
C?8W<FE:;H8A?78<=;G?78=8EDGD<=78CD79?7<?78A:8]=D85̂4_̂[H8C=85̀8C=8A?X=GS;?8C=8̂a554

8

5a4 nopqrqostuvnwxstytuztr{oztsxw|ztu{txw}sr

5a454 ~=;Z8@?AI=;DC?8?8~=E?86GDQ?8C=8hDA:78�=;:D7H8@?G8?Sd=WX?8C=8DA@=AWX:;8=8;=A?X:;8?
DA<=;=77=8C:87?@D=C:C=8=G8@?E:S?;:;8@?G8?8j7<:C?H8G=CD:A<=8:8C?:J>?89;=XD7<:8A?8U=@;=<?
c[4�55l̂a534

8

554 nopqrqostuvnwxst��wx{w�stytusrt�{us��{rt{tnz}�ow�zrtu{tw}�{�{rr{

55454 i>?87=;>?8:CGDWC:789;?9?7<:78C=8C?:J>?8?F8@?G?C:<?8A:787=QFDA<=78MD9f<=7=7N

5545454 69;=7=A<:C:789?;89=77?:78�7D@:78@?AC=A:C:789?;8:<?8C=8DG9;?SDC:C=
:CGDAD7<;:WX:H89?;8@;DG=8@?A<;:8:8Ik89VSED@:8?F8@?A<;:8:86CGDAD7<;:J>?8�VSED@:4

55454̂4 69;=7=A<:C:789?;89=77?:78dF;eCD@:78C=@E:;:C:78DADC�A=:7H87F79=A7:78?F
DG9=CDC:78C=8ED@D<:;8=8@?A<;:<:;8@?G8:8:CGDAD7<;:J>?89VSED@:H8@?AC=A:C:789?;8:<?8C=
DG9;?SDC:C=8:CGDAD7<;:WX:8?F8@?AC=A:C:78=G89;?@=77?8C=8:9F;:J>?8C=8;=79?A7:SDEDC:C=
9=E:89;ZW@:8C=8:<?78E=7DX?78@?A<;:8:8:CGDAD7<;:J>?89VSED@:H8A?78<=;G?78C:8]=D8�=C=;:E8A�
5̂4̀c�H8C=85�8C=8:Q?7<?8C=8̂a5b4

55454b4 g:;:@<=;DP:C?8@?A�D<?8C=8DA<=;=77=74

55454c4 �F:AC?8?8;=@=SDG=A<?8Q=;:;8?S;DQ:J>?8IF<F;:8C=8@?A<;:<:J>?89:;:
I?;A=@DG=A<?8C=8S=A7H8DA7FG?78=89=J:78C=8G:;@:8=m@EF7DX:H8=8C=87=;XDJ?789?;8DA=mDQDSDEDC:C=
C=8ED@D<:J>?4

55454_4 �F:AC?8?8;=@=SDG=A<?8C?8S=G8?F87=;XDJ?H89=E:8=79=@eB@:87D<F:J>?8=G8LF=87=
=A@?A<;:H8Q=;:;8C=79=7:78=m<;:?;CDAZ;D:7H89;=7=A<=78?F8IF<F;:7H8LF=8<?;A=G8:AW=@?A�GD@?8?
:dF7<=4

554̂4 i?8@:7?8C=8C?:J>?8C=87=;XDJ?78LF=8=mDd:G8?F87?G=A<=89?77:G87=;8:9;?X=D<:C?7
G=CD:A<=8?8C=7=AX?EXDG=A<?8C=87D7<=G:8=E=<;�AD@?H8=7<=8C=X=;Z8=7<:;8DA@EFeC?8A:8C?:J>?4

554b4 �D@:8X=C:C:8:8FWEDP:J>?8C=8S=A78C?:C?78?F8?I=;=@DC?78=G8@?G?C:<?89:;:8BA7
9FSED@D<Z;D?74

554b454 �89=;GDWC:8:8G=AJ>?8DAI?;G:WX:8C:8C?:J>?8?F8@?G?C:<?8A?87eW?8=E=<;�AD@?
?B@D:E8C?8C?:C?;8S=G8@?G?8:8G?J>?8C=8:Q;:C=@DG=A<?8?F8G=AJ>?8A?GDA:E8:?8C?:C?;8?F
@?G?C:A<=4

554c4 �8X=C:C:8:8<;:A7I=;�A@D:8C=8;=@F;7?78C:86CGDAD7<;:J>?8�VSED@:8CD;=<:H8:F<Z;LFD@:8?F
IFAC:@D?A:E8C?8�?C=;8jm=@FWX?89:;:8C?:C?;8?F8@?G?C:A<=4

8

5̂4 nopqrqostuvnwxstr{|q}ustyt{}��{|stuzts�{r�suztu{tns�snwusu{t�vn}wns



���������� ������	
�����������������������������

����������� ��! �" "�# $����!�%�&���'���� ���(�%��)��%*��&��+!���!�!�+��$,�%��+��!"��)��#���+#!�*�'!-��,!�+��%*��&��)��./��.0,!&1��2 ���

34535 6789:;<8=78>?7@AB787C8A:B?AD;8=78=78EAF87C8GA?HIJ788GA?K8L7?:AMI=78;78N7;=7?87C
O7F7=;:BAP8QC;:=78G7<IMIB;=7P8;BAGB;=78=A8O;>;MI=;=A8RSM:IM;8QCA8M7F>?7HA8;8>?AGB;JT78=7
GA?HIJ787C8A:B?AD;8=78EAF5

8

3U5 VWXYZYW[\]̂V_̀[\abcVb_c[\d\]eZ\V[ZeZ\è _ZZeZf
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