
 62 – quinta-feira, 30 de dezembro de 2021 diário do executivo minas Gerais 
 DESPACHo

tErMo DE DIStrAto DE CoNtrAtoS ADMINIStrAtIvoS DE PrEStAÇÃo DE SErvIÇoS
 celebrados entre a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e os contratados listados abaixo, ficando os respectivos contratos rescindidos 
por iniciativa do contratado com fulcro na Cláusula Décima Sexta, inciso II da Lei Estadual 23.750/2020:

Masp Nome Categoria Profissional/Ocupação Desligamento
14833867 CELSo JEFErSoN DE SouSA NASCIMENto AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 12/11/2021
14794713 ANDErSoN DE MourA DA CoStA AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 16/11/2021
14795819 MArCELo rICArDo LoPES AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 25/11/2021
15044209 PEDro HENrIQuE rIBEIro ALvES MEDICo 05/11/202
11688249 JoNAS PItEr SANDIM AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 18/11/2021
15034408 FHABIANo SoArES DE oLIvEIrA ALCANtArA MEDICo 12/11/2021
14793905 LILIANE NEvES roDrIGuES DA GAMA tECNICo DE ENFErMAGEM 29/11/2021
13649942 ANA PAuLA DE ALMEIDA AuxILIAr ADMINIStrAtIvo 04/11/2021
14923726 FrANCK HENrIQuE DE SouZA AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 01/12/2021
13696190 vErILDA APArECIDA DE SouSA ASSIStENtE SoCIAL 30/11/2021
14929871 MoNALISE CrIStINA DA MAtA CorrEA AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 30/11/2021
14890776 BruNo roCHA DE QuEIroZ AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 29/11/2021
13649769 KHALINE EStEvES CAMArANo AuxILIAr ADMINIStrAtIvo 06/12/2021
14903173 roDrIGo LourENCo DE oLIvEIrA ENFErMEIro 06/12/2021
14796460 FLAMArIoN ANICIo BAtIStA AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo 25/11/2021

rodrigo Machado de Andrade
 Diretor Geral DEPEN

12 cm -28 1574419 - 1

 ExtrAto DE CoNtrAto Nº 9318193/2021 .
PArtES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA INBrA-tECNoLoGIA E 
DEFESA INDuStrIA E CoMErCIo LtDA . ESPÉCIE: Contrato nº 
9318193/2021 de fornecimento . oBJEto: Este contrato tem por objeto 
a aquisição de escudos balísticos, a fim de atender as necessidades do 
órgão gerenciador e participantes, conforme condições previstas no 
Edital de Pregão Eletrônico para registro de Preços de Planejamento 
nº 169/2021, que juntamente com a proposta comercial da contratada, 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcri-
ção. VIGÊNCIA: O contrato tem vigência por 12 meses, a partir da 
publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
podendo extinguir-se antes, caso ocorra à entrega total do objeto, sem 
prejuízo da garantia prevista na cláusula quinta deste instrumento . 
VALOR: O preço global do presente contrato é de R$ 97.500,00. 
DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .06 .421 .145 .1058 .0001 .4 .4 .90 .5
2.03.1.10.1. SIGNATÁRIOS: Ana Luisa Silva Falcão e José Antonio da 
Silva Pinto . Assinatura em: 29/12/2021 .

4 cm -29 1574553 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto Nº 9317986/2021 .
PArtES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA Hr rEFEIÇÕES LtDA . 
ESPÉCIE: Contrato nº 9317986/2021, de prestação de serviços de 
preparação, produção e fornecimento contínuos de refeições e lanches 
prontos, na forma transportada, ao presidio de tupaciguara I - pres-
tup-I, em lote único, assegurando uma alimentação balanceada e em 
condições higiênico-sanitárias adequadas, a presos e servidores públi-
cos a serviço na unidade prisional em Epígrafe . oBJEto: o objeto 
do presente Termo de Contrato é a contratação de serviços de prepara-
ção, produção e fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, 
na forma transportada, ao Presídio de tupaciguara I - Pres-tuP-I, em 
lote único, assegurando uma alimentação balanceada e em condições 
higiênico-sanitárias adequadas, a presos e servidores públicos a serviço 
na unidade prisional em epígrafe, que serão prestados nas condições 
estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.VIGÊNCIA: 
Este contrato tem vigência por 12 meses, a contar do dia 01/01/2021; 
podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, II, da Lei 8.666/93, até 
o limite de 60 meses, desde que haja autorização formal da autoridade 
competente e observados os seguintes requisitos: os serviços tenham 
sido prestados regularmente; Seja juntada justificativa e motivo, por 
escrito, de que a Administração mantém interesse na realização do 
serviço; Seja comprovado que o valor do contrato permanece econo-
micamente vantajoso para a Administração; Seja comprovado que o 
contratado mantém as condições iniciais de habilitação. Haja mani-
festação expressa da contratada informando o interesse na prorroga-
ção; A contratada não tem direito subjetivo à prorrogação contratual . 
A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração 
de termo aditivo. A vigência contratual de 12 meses deverá ser contada 
de data a data, incluindo o primeiro e o último dia da execução contra-
tual, que equivale a 366 dias. VALOR: O valor total da contratação é de 
r$ 850 .938,96 .DotAÇÃo orÇAMENtárIA:1451 .06 .421 .145 .442
3 .0001 .339039-03 .0 .27 .1 .SIGNAtárIoS: Adriano veloso Barbosa e 
rodrigo Machado de Andrade Assinatura em: 28/12/2021 .

7 cm -28 1574413 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo 
Do mEio AmBiENtE E Do 

DESENvoLvimENto SuStENtávEL
HoMoLoGAÇÃo DE PrEGAo ELEtrÔNICo

(ProCESSo DE CoMPrA: 1371001 000042/2021)
No uso da competência delegada ao cargo de Subsecretário de Gestão 
Ambiental e Saneamento da resolução Semad nº 3041, de 30 de dezem-
bro de 2020, considerando que esta licitação - de objeto a aquisição de 
SErvICo DE ExtENSAo DE GArANtIA PArA EQuIPAMEN-
TOS DIVERSOS, conforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas no Anexo I do Edital - atendeu a todos os requisitos do 
instrumento convocatório e aos preceitos da Lei nº 8 .666/93, decido por 
HoMoLoGAr o Lote 01 à empresa HArDLINK INForMAtICA 
E SIStEMAS LtDA, CNPJ: 04 .958 .321/0001-54 . rodrigo Gonçalves 
Franco - MASP: 1 .483 .649-8 - Subsecretário de Gestão Ambiental e 
Saneamento – Suges / Autoridade Competente - resolução SEMAD 
nº 3 .041, de 30 de dezembro de 2020 / SECrEtArIA DE EStADo 
DE MEIo AMBIENtE E DESENvoLvIMENto SuStENtávEL 
– SEMAD

4 cm -29 1574948 - 1

 tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCICA Nº 1370 .01 .0047891/2020-32
 Celebrado entre o Município de Ponte Nova, objetivando conjugação 
de esforços entre SEMAD e Município de Ponte Nova, com atuação 
harmônica e sem intuito lucrativo, para permitir a integral e correta 
execução de obras necessárias para dar funcionalidade aospoços tubu-
lares profundosperfurados no município de Ponte Nova, pela SEMAD, 
por meio da CoPASA, visando universalizar e melhoraro atendimento 
ao cidadão através da oferta dos serviços de abastecimento de água no 
município, proporcionando a melhoria de qualidade de vida da popu-
lação, conforme cronograma, devidamente aprovado .  Data de Assina-
tura: 21 de Maio de 2021 .

 Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
 Prefeitura de Capela Nova - Wagner Mol Guimarães

3 cm -29 1574903 - 1

 tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCICA Nº 1370 .01 .0048164/2020-33
 Celebrado entre o Município de Diogo de vasconcelos, objetivando 
conjugação de esforços entre SEMAD e Município de Diogo de vas-
concelos, com atuação harmônica e sem intuito lucrativo, para permitir 
a integral e correta execução de obras necessárias para dar funcionali-
dade aospoços tubulares profundosperfurados no município de Diogo 
de vasconcelos, pela SEMAD, por meio da CoPASA, visando uni-
versalizar e melhoraro atendimento ao cidadão através da oferta dos 
serviços de abastecimento de água no município, proporcionando a 
melhoria de qualidade de vida da população, conforme cronograma, 
devidamente aprovado .

 Data de Assinatura: 21 de Maio de 2021 .
 Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento

 Prefeitura de Diogo de vasconcelos - Domingos Antunes de Freitas
3 cm -29 1574896 - 1

HoMoLoGAÇÃo DE PrEGAo ELEtrÔNICo
(ProCESSo DE CoMPrA: 1371001 000039/2021)

No uso da competência delegada ao cargo de Subsecretária de Tecnolo-
gia, Administração e Finanças da resolução Semad nº 3041, de 30 de 
dezembro de 2020, considerando que esta licitação - de objeto a aqui-
sição de WEBCAM CoM MICroFoNE INtEGrADo, conforme 
especificações, exigências e quantidades, conforme especificações, exi-
gências e quantidades estabelecidas no Anexo I do Edital - atendeu a 
todos os requisitos do instrumento convocatório e aos preceitos da Lei 
nº 8 .666/93, decido por HoMoLoGAr o Lote 01 à empresa MArES 
SErvICoS E CoMErCIo DE EQuIPAMENtoS EIrELI, CNPJ: 
19 .061 .289/0001-87 . Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida - MASP 
1 .168 .737-3 Subsecretária de tecnologia, Administração e Finanças / 
Delegação de Competência: Resolução SEMAD Nº 3041, 30 de dezem-
bro de 2020 / SECrEtArIA DE EStADo DE MEIo AMBIENtE E 
DESENvoLvIMENto SuStENtávEL – SEMAD

4 cm -29 1574537 - 1

ExtrAto Do tErMo DE FoMENto Nº 1371001928/2021
Partícipes: SECrEtArIA DE EStADo DE MEIo AMBIENtE E 
DESENvoLvIMENto SuStENtávEL e ASorIPA ASSoCIA-
ÇÃo rIo-BrANQuENSE DE ProtEÇÃo AoS ANIMAIS  . objeto: 
aquisição de veículo utilitário, a ser utilizado nas ações de proteção 
animal da oSC Parceira . valor do repasse: r$60 .000,00 . Dotação 
orçamentária Estadual: 1371 .18 .542 .119 .4221 .0001 .4 .4 .50 .41 .01 .0
 .10 .8 . valor da contrapartida:r$30 .026,67 . Assinatura: 29/12/2021 . 

(a) rodrigo Gonçalves Franco – Subsecretário de Gestão Ambiental 
e Saneamento/SEMAD e (b) Maria Aparecida da Silva Lopes  - Presi-
dente da oSC Parceira . Gestores designados: Patrícia Carvalho Silva 
MASP: 1314431-6 e Juliana Karen da Silva, MASP: 1 .503 .215-4 . 
Vigência: 365 dias, a contar da publicação.

3 cm -29 1574980 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
ExtrAto Do 1º tErMo ADItIvo Ao tErMo 

DE FoMENto Nº 1371000359/2021   . 
Partes: SEMAD e AJuDA – ALIANÇA JuIZForANA PELA 
DEFESA DoS ANIMAIS  . objeto: suplementar seu valor total com 
mais r$5 .839 .000,00 (cinco milhões oitocentos e trinta e nove mil 
reais), com a consequente reprogramação do objeto e adoção de novo 
plano de trabalho . Assinatura: 29/12/2021 . (a) rodrigo Gonçalves 
Franco – SEMAD (b) rosângela Aparecida Dilly – Presidente oSC .

2 cm -29 1575006 - 1

 tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA 
Nº 1370 .01 .0048580/2020-53

 Celebrado entre o Município de Antônio Dias, objetivando conjugação 
de esforços entre SEMAD e Município de Antônio Dias, com atuação 
harmônica e sem intuito lucrativo, para permitir a integral e correta exe-
cução de obras necessárias para dar funcionalidade aospoços tubulares 
profundosperfurados no o Município de Antônio Dias, pela SEMAD, 
por meio da CoPASA, visando universalizar e melhoraro atendimento 
ao cidadão através da oferta dos serviços de abastecimento de água no 
município, proporcionando a melhoria de qualidade de vida da popu-
lação, conforme cronograma, devidamente aprovado .  Data de Assina-
tura: 23 de Junho de 2021 .

 Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
 Prefeitura de Braúnas – Benedito de Assis Lima

3 cm -29 1574986 - 1

 tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCICA Nº 1370 .01 .0047896/2020-91
 Celebrado entre o Município de ouro Branco, objetivando conjugação 
de esforços entre SEMAD e Município de ouro Branco, com atuação 
harmônica e sem intuito lucrativo, para permitir a integral e correta exe-
cução de obras necessárias para dar funcionalidade aospoços tubulares 
profundosperfurados no município de ouro Branco, pela SEMAD, por 
meio da CoPASA, visando universalizar e melhoraro atendimento ao 
cidadão através da oferta dos serviços de abastecimento de água no 
município, proporcionando a melhoria de qualidade de vida da popu-
lação, conforme cronograma, devidamente aprovado .  Data de Assina-
tura: 14 de Maio de 2021 .

 Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
 Prefeitura de Ouro Branco - Hélio Campos

3 cm -29 1574908 - 1

ExtrAto Do tErMo DE FoMENto Nº 1371001795/2021
Partícipes: SECrEtArIA DE EStADo DE MEIo AMBIENtE E 
DESENvoLvIMENto SuStENtávEL e oNG - rEDE CoLA-
BORATIVA BRASIL. Objeto: projeto de manejo ético humanitá-
rio populacional de cães e gatos domésticos do município de Sabará. 
valor do repasse: r$ 100 .000,00 . Dotação orçamentária Estadual: 13
71 .18 .542 .119 .4221 .0001 .3 .3 .50 .41 .01 .0 .10 .8 . Assinatura: 29/12/2021 . 
(a) rodrigo Gonçalves Franco – Subsecretário de Gestão Ambien-
tal e Saneamento/SEMAD e (b) Bethlen Castelaine Ferreira Alexan-
dre - Presidente da oSC Parceira . Gestores designados: Patrícia Car-
valho Silva MASP: 1314431-6 e Izabela Maria Dias Moreira, MASP 
1499385-1. Vigência: 700 dias, a contar da publicação.

3 cm -29 1574583 - 1

 tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCNICA 
Nº 1370 .01 .0048565/2020-70

 Celebrado entre o Município de Braúnas, objetivando conjugação de 
esforços entre SEMAD e Município de Braúnas, com atuação harmô-
nica e sem intuito lucrativo, para permitir a integral e correta execução 
de obras necessárias para dar funcionalidade aospoços tubulares pro-
fundosperfurados no o Município de Braúnas, pela SEMAD, por meio 
da CoPASA, visando universalizar e melhoraro atendimento ao cida-
dão através da oferta dos serviços de abastecimento de água no muni-
cípio, proporcionando a melhoria de qualidade de vida da população, 
conforme cronograma, devidamente aprovado .
 Data de Assinatura: 21 de Setembro de 2021 .

 Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
 Prefeitura de Braúnas – Jovani Duarte Menezes

3 cm -29 1574970 - 1

ExtrAto Do tErMo DE FoMENto Nº 1371001926/2021
Partícipes: SECrEtArIA DE EStADo DE MEIo AMBIENtE E 
DESENvoLvIMENto SuStENtávEL e ASSoCIAÇÃo PELo 
CANINo APELo CANINo  . objeto: aquisição de veículo de passeio 
(05 lugares), a ser utilizado nas ações de proteção animal da oSC Par-
ceira . valor do repasse: r$60 .000,00 . Dotação orçamentária Esta-
dual: 1371 .18 .542 .119 .4221 .0001 .4 .4 .50 .41 .01 .0 .10 .8 . Assinatura: 
29/12/2021 . (a) rodrigo Gonçalves Franco – Subsecretário de Gestão 
Ambiental e Saneamento/SEMAD e (b) Márcia valadares Magalhães  
- Presidente da oSC Parceira . Gestores designados: Patrícia Carvalho 
Silva MASP: 1314431-6 e Juliana Karen da Silva, MASP: 1 .503 .215-4 . 
Vigência: 365 dias, a contar da publicação.

3 cm -29 1574906 - 1

 tErMo DE CooPErAÇÃo tÉCICA Nº 1370 .01 .0048576/2020-64
 Celebrado entre o Município de Capela Nova, objetivando conjugação 
de esforços entre SEMAD e Município de Capela Nova, com atuação 
harmônica e sem intuito lucrativo, para permitir a integral e correta exe-
cução de obras necessárias para dar funcionalidade aospoços tubulares 
profundosperfurados no município de Capela Nova, pela SEMAD, por 
meio da CoPASA, visando universalizar e melhoraro atendimento ao 
cidadão através da oferta dos serviços de abastecimento de água no 
município, proporcionando a melhoria de qualidade de vida da popu-
lação, conforme cronograma, devidamente aprovado .  Data de Assi-
natura: 21 de Maio de 2021 .  Secretaria Estadual de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento  Prefeitura de Capela Nova - Adelmo de rezende 
Moreira

3 cm -29 1574831 - 1

ExtrAto Do CoNvÊNIo Nº 1371001711/2021
Partícipes: SECrEtArIA DE EStADo DE MEIo AMBIENtE E 
DESENvoLvIMENto SuStENtávEL e PrEFEIturA MuNICI-
PAL DE trÊS MArIAS  . objeto: aquisição de veículo utilitário e com-
putadores para estruturação do órgão ambiental do Município . valor 
do repasse: r$ 125 .000,00  . Dotação orçamentária Estadual: 1371 .1
8 .541 .120 .4348 .0001 .4 .4 .40 .41 .01 .0 .10 .8 . valor da Contrapartida: r$ 
10 .530,00 . Assinatura: 29/12/2021 .

 (a) rodrigo Gonçalves Franco – Subsecretário de Gestão 
Ambiental e Saneamento/SEMAD e (b) Adair Divino da Silva 

- Prefeito. Vigência: 365 dias, a contar da publicação.
3 cm -29 1574638 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto N .º 9318428 .
Partes: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e Hardlink Informá-
tica e Sistemas Ltda . Processo de compra: 1371001 000042/2021 . Sei 
1370 .01 .0048002/2021-39 . objeto: contratação de serviços de manu-
tenção e suporte especializado em equipamentos de informática, com-
preendendo o fornecimento de mão-de-obra local e peças para a manu-
tenção corretiva decorrente de falhas no hardware, que serão prestados 
nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 ExtrAto DE CoNtrAto Nº 9317975/2021 .
PArtES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA MEDEIroS & FArIA - 
CoMErCIo E SErvICoS ESPECIALIZADoS LtDA . ESPÉCIE: 
Contrato nº 9317975/2021, de contratação de capacitação interdisci-
plinar para profissionais que lidam com adolescentes em privação de 
liberdade (ead), conforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas no anexo I - termo de referência. OBJETO: O objeto do 
presente Termo de Contrato é a contratação de capacitação interdisci-
plinar para profissionais que lidam com adolescentes emprivação de 
liberdade (ead) , conforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas no Anexo I - Termo de Referência. VIGÊNCIA: Este con-
trato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação do seu extrato no 
órgão oficial de imprensa.VALOR: O valor total da contratação é de R$ 
29 .000,00 . DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .06 .363 .139 .4415 .00
01 .3 .3 .90 .39 .48 .0 .10 .4 . SIGNAtárIoS: Diorginy Gonçalves de Faria 
e Christian vianna de Azevedo Assinatura em: 29/12/2021 .

4 cm -29 1574797 - 1

 ExtrAto DE CoNtrAto Nº 9317993/2021 .
PArtES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA CoNDor S/A INDuStrIA 
QuIMICA . ESPÉCIE: Contrato de fornecimento . oBJEto: Este con-
trato tem por objeto a aquisição de pistola de imobilização de mate-
ria prima: polimero alta resistencia; alimentação: bateria recarregavel; 
alcance: de acordo com o cartucho; acessorios bateria e carregador; 
a fim de atender as necessidades do órgão gerenciador e participan-
tes, conforme condições previstas no Edital de Pregão Eletrônico para 
registro de Preços de Planejamento nº 36/2021, que juntamente com a 
proposta comercial da contratada, passam a integrar este instrumento, 
independentemente de transcrição . vIGÊNCIA: o presente Contrato 
terá seu prazo de vigência de até 12 meses contados a partir da publi-
cação do seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
podendo extinguir-se antes, caso ocorra à entrega total do objeto, sem 
prejuízo da garantia prevista na cláusula quinta deste instrumento . 
VALOR: O preço global do presente contrato é de R$ 535.346,00. 
DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .06 .421 .145 .1058 .0001 .4 .4 .90 .5
2 .03 .1 .10 .1 . SIGNAtárIoS: Ana Luisa Silva Falcãoe Luiz Cristiano 
vallim Monteiro Assinatura em: 29/12/2021 .

4 cm -29 1574815 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto Nº 9318157/2021 .
PArtES: EMG/SEJuSP E A EMPrESAINDuStrIA DE MAtErIAL 
BELICo Do BrASIL IMBEL . ESPÉCIE: Contrato nº 9318157/2021 
de fornecimento . oBJEto: Este contrato tem por objeto a aquisição 
de fuzil ou carabina cal. 5,56MM;, a fim de atender as necessidades 
do órgão gerenciador e participantes, conforme condições previstas no 
Edital de Pregão Eletrônico para registro de Preços de Planejamento 
nº 173/2021, que juntamente com a proposta comercial da contratada, 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição .
VIGÊNCIA: O contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publi-
cação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais., 
podendo extinguir-se antes, caso ocorra à entrega total do objeto, sem 
prejuízo da garantia prevista na cláusula quinta deste instrumento . 
VALOR: O preço global do presente contrato é de R$ 237.600,00. 
DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .06 .421 .145 .1058 .0001 .4 .4
 .90 .52 .03 .1 .10 .1 . SIGNAtárIoS: Ana Luisa Silva Falcão, Ayrton 
Pereira rippel e Alvaro Placido Cruz Ferreira Lima . Assinatura em: 
28/12/2021 .

4 cm -29 1574873 - 1

ExtrAto Do 5º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 36/2017 

 Quinto termo Aditivo ao termo de Colaboração nº 36/2017 . Partes: 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJuSP e a oSC 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC de Rio 
Piracicaba feminina . oBJEto: 1 .rECoNHECEracorreção salarial, 
conforme convenção coletiva - CCt 2021,retroativo dejaneiro a outu-
brode 2021; 2 .rEAJuStAras rubricas, conforme índice IPCA 4,56%, 
retroativo defevereiro a outubrode 2021; 3 .utILIZAro saldo em con-
tano valor der$ 21 .157,78 (vinte e um mil cento e cinquenta e sete reais 
e setenta e oito centavos); 4 . ALtErAro Cronograma de Desembolso 
dos recursos constante no Plano de trabalho; e 5 . rEtIrAreIN-
CLuIrobrigações à oSC Parceira . vALor DA ALtErAÇÃo: r$ 
256 .708,06 (duzentos e cinquenta e seis mil setecentos e oito reais e seis 
centavos) . vALor Do rEPASSE: r$ 235 .550,28 (duzentos e trinta e 
cinco mil quinhentos e cinquenta reais e vinte e oito centavos)  , tendo 
em vista o abatimento do valor de r$ 21 .157,78 (vinte e um mil cento 
e cinquenta e sete reais e setenta e oito centavos)  , correspondentes ao 
saldo em conta . DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .06 .421 .145 .4
427 .0001 .3 .3 .50 .43 .01 .1 .10 .1 . SIGNAtárIoS: rodrigo Machado de 
Andrade e Edwirge Auxiliadora vieira . ASSINAturA: 29/12/2021 .

5 cm -29 1574651 - 1

 ExtrAto Do 5º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 26/2017

Quinto termo Aditivo ao termo de Colaboração nº 26/2017 . Partes: 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJuSP e a oSC 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC de 
Itaúna masculina . oBJEto: 1 .rECoNHECEracorreção salarial, con-
forme convenção coletiva - CCt2021,retroativo dejaneiro a outubrode 
2021; 2 .rEAJuStAras rubricas, conforme índice IPCA 4,56%, retro-
ativo defevereiro a outubrode 2021; 3 .utILIZAro saldo em conta,no 
valor der$10 .930,01 (dez mil novecentos e trinta reais e um centavo); 
4 .ALtErAro Cronograma de Desembolso dos recursos constante no 
Plano de trabalho; e 5 .rEtIrAreINCLuIrobrigações à oSC Par-
ceira . vALor DA ALtErAÇÃo: r$ 630 .959,25 (seiscentos e trinta 
mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos)    . 
vALor Do rEPASSE: r$ 620 .029,24 (seiscentos e vinte mil vinte e 
nove reais e vinte e quatro centavos), tendo em vista o abatimento do 
valor de r$10 .930,01 (dez mil novecentos e trinta reais e um centavo), 
correspondentes ao saldo em conta . DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 
1451 .06 .421 .145 .4427 .0001 .3 .3 .50 .43 .01 .1 .10 .1 .SIGNAtárIoS: 
rodrigo Machado de Andrade e Peter Gabriel Gonçalves de Andrade . 
ASSINAturA: 29/12/2021 .

5 cm -29 1574646 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto Nº 9317989/2021 .
PArtES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA ArMA tECNoLoGIA 
INDuStrIA E CoMErCIo DE BLINDAGENS LtDA . ESPÉCIE: 
Contrato de fornecimento . oBJEto: Este contrato tem por objeto a 
aquisição de coletes balístico, a fim de atender as necessidades do 
órgão gerenciador e participantes, conforme condições previstas no 
Edital de Pregão Eletrônico para registro de Preços de Planejamento 
nº 169/2021, que juntamente com a proposta comercial da contratada, 
passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição .
VIGÊNCIA: O contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publi-
cação de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, 
podendo extinguir-se antes, caso ocorra à entrega total do objeto, sem 
prejuízo da garantia prevista na cláusula quinta deste instrumento . 
VALOR: O preço global do presente contrato é de R$ 911.610,00. 
DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .3 .3 .90 .
30.25.0.10.1. SIGNATÁRIOS: Ana Luisa Silva Falcãoe José Antonio 
Penteado . Assinatura em: 29/12/2021 .

4 cm -29 1574829 - 1

ExtrAto Do 1º tErMo ADItIvo Ao tErMo 
DE CoLABorAÇÃo Nº 1157/2020

 Primeiro termo Aditivo ao termo de Colaboração nº 1157/2020 . Par-
tes: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - SEJuSP e a 
OSC Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - APAC 
DE Frutal Juvenil. OBJETO: 1) PRORROGAR a vigência por 358 (tre-
zentos e cinquenta e oito) dias a contar de 30/12/2021 (inclusive); 2) 
rECoNHECEr os valores referentes a benefícios conforme previsto 
no termo Aditivo à CCt 2021/2021 - MG000120/2021 (39638090); 3) 
ALtErAr o regime de trabalho dos cargos de “cozinheiro” e “moto-
rista”, passando de 44h/s para o regime 12x36; 4) CoMPutAr o saldo 
remanescente apurado no montante de r$ 962 .623,68 (novecentos e 
sessenta e dois mil seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito cen-
tavos); 5) ALtErAr o Cronograma de Desembolso dos recursos do 
Plano de trabalho; 6) INCLuIr a rubrica referente ao Descanso Sema-
nal remunerado (DSr) sobre o Adicional Noturno; 7) ADEQuAr 
a “SuBCLáuSuLA 1ª”, “CLáuSuLA 3ª –DAS oBrIGAÇÕES E 
rESPoNSABILIDADES” ao Marco regulatório das organizações da 
Sociedade Civil – MroSC (Lei Federal nº 13 .019/2014 e Decreto Esta-
dual nº 47 .132/2017); e 8) INCLuIr obrigações para a oSC parceira . 
vALor DA ALtErAÇÃo: r$ 2 .210 .237,70 (dois milhões, duzentos 
e dez mil duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos) . vALor Do 
rEPASSE: r$ 1 .247 .614,02 (um milhão, duzentos e quarenta e sete 
mil seiscentos e quatorze reais e dois centavos), tendo em vista o aba-
timento do valor de r$ 962 .623,68 (novecentos e sessenta e dois mil 
seiscentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), corresponden-
tes ao saldo em conta . DotAÇÃo orÇAMENtárIA: 1451 .12 .243 .
143 .4418 .0001 .33 .50 .43 .01 .1 .27 .1 . SIGNAtárIoS:Joubert rodrigues 
de Souza e Natanael Silveira de Souza . ASSINAturA: 29/12/2021 .

7 cm -29 1574881 - 1

 ExtrAto
 EDItAL SEJuSP Nº . 02/2021, DE 18 DE AGoSto DE 2021

 CoNCurSo PÚBLICo PArA ProvIMENto DE CArGoS DA 
CArrEIrA DE AGENtE DE SEGurANÇA PENItENCIárIo/
PoLICIAL PENAL Do QuADro DE PESSoAL DA SECrEtArIA 
DE EStADo DE JuStIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA -SEJuSP
o Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, no uso de suas 
atribuições, torna público o Ato de Retificação 04/2021 ao Edital do 
Concurso Público para provimento de cargos da carreira de Agente 
de Segurança Penitenciário/Policial Penal, disponível nos sítios ele-
trônicos: www .jornalminasgerais .mg .gov .br; www .seguranca .mg .gov .
br/; www .selecon .org .br e www .planejamento .mg .gov .br a partir de 
30 .12 .2021 . 

 Belo Horizonte,29 de dezembro de 2021 . 
 Rogério Greco 

 Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
4 cm -29 1574867 - 1

tErMo ADItIvo Nº 9265352 .02 .21 . 
PArtES: EMG/SEJuSP E A EMPrESA toP QuALItY ALIMEN-
tAÇÃo EIrELI – EPP . ESPECIE: Segundo termo aditivo ao contrato 
de prestação de serviços para preparação, produção e fornecimento 
contínuo de refeições e lanches prontos, na forma transportada, a uni-
dade prisional: penitenciaria de uberaba I Professor Aluízio Ignácio 
de oliveira, em lote único, assegurando uma alimentação balanceada e 
em condiçoes higênica-sanitárias adequadas. OBJETO: A prorrogação 
do prazo de vigência do contrato inicial nº 9265352/2020 por mais 12 
meses a contar de 02/02/2022; vALor: o valor global do contrato, 
em virtude da prorrogação em tela, é de R$ 7.223.332,50. DOTAÇÃO 
orÇAMENtárIA: 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1, 1
451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .27 .1 . SIGNAtárIoS: Lean-
dro Flávio de Mello vestino e rodrigo Machado de Andrade . ASSI-
NADo EM: 28/12/2021 .

4 cm -28 1574414 - 1

JuLGAMENto DE rECurSo
Modalidade: Pregão 282/2021- objeto:Aquisição de rAÇÃo PArA 
CÃES FILHotES e ADuLtoSsob a forma de entrega parceladacon-
forme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Anexo 
I - Termo de Referência. Nos termos do art. 8°, inciso III do Decreto 
Estadual 44 .786, de 18 de abril de 2008, e, considerando as razões de 
fato e de direito explanadas pelo Ilustre Pregoeiro, em sua manifesta-
ção: relatório de Julgamento de recurso (40210641), a qual acolho, 
CoNHEÇo o recurso administrativo interposto pelas empresas DIS-
trIBuIDorA MENDoNÇA E MIrANDA LIDAe FCIA vEtEr 
PET LTDA - ME, e quanto ao mérito, DOU-LHE PROVIMENTO e 
rEtIFICo a decisão que declarou habilitada a empresa NutrIGEro 
NutrIÇÃo ANIMAL LtDA - CNPJ 09 .051 .762/0001-91 para os 
lotes 01 e 03 por seus próprios fundamentos .

 tiago Maduro de Azevedo .
 Superintendente de Infraestrutura e Logística

 Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2021
4 cm -29 1574959 - 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 3202112300328170162.

Ivana
Realce


