
 30 – quarta-feira, 30 de outubro de 2019 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
raphael Ferrari de Almeida
CPF: 054 .469 .237-31 Defesa Improcedente / r$ 1 .614,76 476616/19 80630/2017

vânia Maria da Silva
CPF: 082 .793 .176-00 Defesa Improcedente / r$ 1 .495,32 673162/19 59403/2016

Decisão sobre a penalidade de apreensão: Perdimento imediato de todos os bens indicados no auto de infração. Para os esclarecimentos que se fize-
rem necessários, o autuado poderá dirigir-se pessoalmente ao referido Núcleo de Autos de Infração, ou contatar através do telefone (32) 3539-2706, 
das 10h30min às 11h30min ou das 16h às 17h .

12 cm -29 1287807 - 1

DECISÃo DoS BENS APrEENDIDoS EM ProCESSoS DE AuToS DE INFrAÇÃo
O Núcleo de Autos de Infração da Zona da Mata notifica 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 o Núcleo de Autos de Infração – SuPrAM ZM, localizado na rodovia ubá-Juiz de Fora, km 02, Horto Florestal, CEP 36 .500-970, Caixa Postal 
181, ubá/MG ou através do telefone (32) 3539-2706, das 10h30min às 11h30min ou das 16h às 17h .

Autuado Nº do AI Decisão sobre a apreensão
Claudinei de Souza 135100/2019 Perdimento imediato de todos os bens indicados no auto de infração .
Davidson Abijaude 137403/2019 Perdimento imediato de todos os bens indicados no auto de infração .
Washington Santiago de Paula 137482/2019 Perdimento imediato de todos os bens indicados no auto de infração .

6 cm -29 1287809 - 1

Brasília - DF, no sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . o cadastra-
mento de propostas inicia-se no momento em que for publicado o Edital 
no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automa-
ticamente, 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, 29 de outubro de 2019 . 

Marci Moratti Cardoso Anselmo
Gerente de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG .

4 cm -29 1287615 - 1

EDITAL DE CrEDENCIAMENTo DE PrESTADorES 
DE SErvIÇoS – FISIoTErAPEuTA – N° 50/2019

1 . o INSTITuTo DE PrEvIDÊNCIA DoS SErvIDorES Do 
ESTADo DE MINAS GErAIS – IPSEMG, pessoa jurídica de direito 
público, inscrito no CNPJ sob o n° 17 .217 .332/0001-25, com sede e 
foro nesta Capital, à rodovia Papa João Paulo II, n° 4001, Bairro Serra 
verde – CEP 31 .630-901 – Edifício Gerais – 3° andar, por meio de 
sua Presidência, com o objetivo de contratar serviços de saúde a serem 
prestados a seus beneficiários, torna público, para ciência dos interes-
sados, que receberá inscrição e documentos previstos neste edital para 
credenciamento de prestadores de serviços, FISIoTErAPEuTA ESPE-
CIALISTA EM FISIoTErAPIA rESPIrATÓrIA CoM ÊNFASE 
EM PEDIATrIA E NEoNATAL, CoM CArGA HorárIA DE 30 
(TrINTA) HorAS SEMANAIS, PArA ATuAr NA DIrETorIA DE 
SAÚDE Do IPSEMG, no período de 30/10/2019 a 12/11/2019, horá-
rio de 08:00 às 16:00h, no seguinte endereço: Departamento de Gestão 
de Pessoal da Rede Própria no Hospital Governador Israel Pinheiro, à 
Alameda Ezequiel Dias, n° 225, Bairro Centro, Belo Horizonte, nos 
moldes da Lei Federal 8.666/93, dos Decretos Estaduais que regu-
lamentam a matéria e das regras estabelecidas no presente Edital de 
Credenciamento .
1 .1- o inteiro teor deste Edital e Anexo(s) estará disponível no endereço 
eletrônico do IPSEMG: www .ipsemg .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2019 . 
Leonardo Tadeu Campera Brescia – Diretor de Saúde – 

Marcus vinícius de Souza – Presidente do IPSEMG .
6 cm -29 1287714 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ExTrATo DE CoNvoCAÇÃoDE DESLIGAMENTo
A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S/A, convoca 
o Sr CLAYvErSoN PAES FErrEIrA portador da CTPS nº 
01959453/00040 - MG, a comparecer no prazo de 1 (um) dia útil a 
partir desta publicação, na sede da Empresa, localizada na Av .álvares 
Cabral, nº 200 – 2º andar, Centro – Belo Horizonte/MG paraterciência 
do motivo do seu desligamento .

Diretor Interino de recursos Humanos: Gilmar Fava Carrara
2 cm -29 1287625 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvIo DE CoNTrATo
Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº J .071 .0 .2018 . Par-
tes: MGS e a Empresa Líder (Telemar Norte Leste S/A) CNPJ nº 
33 .000 .118/0001-79 e a Empresa Consorciada (oI S .A .) CNPJ nº 
76 .535 .764/0001-43 . objeto: Fica prorrogado a vigência por mais 12 
meses a contar de 19/10/2019, supressão do quantitativo do contrato 
original em 24,9088% e reajuste pelo IST em 4,95% . valor Anual: r$ 
45 .253,23 . Assinatura: 15/10/2019 .

2 cm -29 1287627 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

rESuLTADo Do CHAMAMENTo PÚBLICo SES-MG Nº 11/2019

Em conformidade com o Chamamento Público nº 11/2019, publicado 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 05 de 
outubro de 2019 e suas retificações, divulga-se o resultado final refe-
rente à habilitação, inabilitação e interposição de recursos das entidades 
interessadas em formalizar contrato com a SES/MG para prestação de 
serviços de saúde aos usuários do SUS. Ressalta-se que os prazos para 
recursos quanto às decisões em cada etapa foram observados, em obe-
diência ao disposto no art . 3º c/c art . 109 da Lei 8666/93 .
os procedimentos pertinentes ao referido Chamamento Público, encon-
tram-se disponíveispara consulta na Superintendência/Gerência regio-
nal de Saúde .

relação das Entidades aptasà realização davisita técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ

1 Laboratório de Analises Clínicas Mesquita 
LTDA 03 .530 .322/0001-30

relação das Entidades inabilitadas
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ
1

Relação das Entidades Habilitadas Após Realização de Visita Técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ

1 Laboratório de Analises Clínicas Mesquita 
LTDA 03 .530 .322/0001-30

Relação das Entidades inabilitadas Após Realização de Visita Técnica
N° NoME DA ENTIDADE CNPJ

1 Laboratório de Analises Clínicas Mesquita 
LTDA 03 .530 .322/0001-30

Distribuição de valores: Laboratório de Análises Clínicas Mesquita 
LTDA r$3 .451,12 .

Coronel Fabriciano 29 de outubro de 2019
Ernany de Oliveira Duque Junior

Superintendente regional de Saúde de Coronel Fabriciano
9 cm -29 1287683 - 1

AvISo DE ADIAMENTo
Pregão Eletrônico para registro de Preços nº 1321603-000262/2019
Objeto: Medicamentos para Atendimento a Decisões Judiciais.
Publicado no “Minas Gerais” em 19/10/2019 – Pagina 92 .
A SES/MG torna público aos interessados o adiamento do Pregão em 
referência, para o dia 12 de novembro às 09h30min .
Edital disponível no sitewww .compras .mg .gov .br

Belo Horizonte, 29 de outubro de 2019 .
2 cm -29 1287307 - 1

ExTrATo Do TErMo DE rESCISÃo

Extrato do Termo de rescisão do Termo de Descentralização de Cré-
dito orçamentário - TDCo nº 003/2019, celebrado entre EMG/SES/
SuS-MG/FES e a SECrETArIA DE ESTADo DE GovErNo - 
SEGov, objeto: rescindiroTermo de Descentralização de Crédito 
orçamentárionº . 003/2019, cujo objeto é a campanha publicitária de 
combate à dengue em 2019 . Assinatura: 23/10/2019 . Signatários: Car-
los Eduardo Amaral Pereira da Silva (Secretário de Estado de Saúde) 
e José Geraldo de oliveira Prado (Secretário de Estado Adjunto de 
Governo) .

3 cm -29 1287368 - 1

rESuLTADo FINAL Do CHAMAMENTo 
PÚBLICo SES/MG Nº 13/2019 

Em conformidade com o Chamamento Público nº 13/2019, publicado 
no Diário Oficial de Minas Gerais (DOE-MG) em 05 de outubro de 
2019 e suas retificações, divulga-se o resultado final referente à habili-
tação, inabilitação e interposição de recursos das entidades interessadas 
em formalizar contrato com a SES/MG para prestação de serviços de 
saúde aos usuários do SUS. Ressalta-se que os prazos para recursos 
quanto às decisões em cada etapa foram observados, em obediência ao 
disposto no art . 3° c/c 109 da Lei 8666/93 .
os procedimentos pertinentes ao referido Chamamento Público, encon-
tram-se disponíveis para consulta na Superintendência/Gerência regio-
nal de Saúde .

relação das Entidades Habilitadas
Nº NoME DA ENTIDADE CNPJ
1 LABorATÓrIo DIoGo CArvALHo 09 .285 .523/0001-04
2
3

relação das Entidades Não Habilitadas
Nº NoME DA ENTIDADE CNPJ
1
2
3

Relação das Entidades Habilitadas Após Realização de Visita Técnica
Nº NoME DA ENTIDADE CNPJ
1 LABorATÓrIo DIoGo CArvALHo 09 .285 .523/0001-04
2
3

Relação das Entidades Não Habilitadas Após Realização de Visita 
Técnica

Nº NoME DA ENTIDADE CNPJ
1
2
3

Distribuição de valores dos Prestadores Habilitados 
após realização da visita técnica.

NoME DA ENTIDADE CNPJ CNPJ
LABorATÓrIo DIoGo 
CArvALHo 09 .285 .523/0001-04 r$ 2 .779,29

11 cm -29 1287362 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
Extrato do 5º Termo Aditivo ao Contrato n .º 40657/2014 (processo de 
compras: 1321023-033/2014, dispensa de licitação S/Nº/2014) – Par-
tes: Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) e roBErTo oLAvo 
FErrEIrA DE oLIvEIrA (CPF 395 .692 .096-15) e LEDA MArIA 
DE oLIvEIrA vIANA rIBEIro (CPF 395 .701 .266-04) . objeto: 
“prorrogação de vigência do Contrato nº 40657/2014 pelo período de 
12 (doze) meses a partir de 14/11/2019 à 13/11/2020”, sem alteração do 
valor contratual que permanece em R$ 44.145,29 (quarenta e quatro mil 
cento e quarenta e cinco reais e vinte e nove centavos) mensais, perfa-
zendo um valor anual de R$ 529.743,48 (quinhentos e vinte e nove mil 
setecentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos). Dotação 
orçamentária: IAG: 0; 4291 .10 .122 .180 .4486 .0001 – 339036 – 10 .1 - 
Assinam: Darlan venâncio Thomaz Pereira pela SES/MG e roberto 
olavo Ferreira de oliveira e Leda Maria de oliveira viana ribeiro .

4 cm -29 1287584 - 1

EScoLA DE SAÚDE PÚBLicA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - ESP

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo - 
Jéssica dos Santos Soares Fonseca – CNPJ: 21 .286 .361/0001-16 – 
Fatura: 347/2019 – Valor: R$ 133,50 – Justificativa: necessidade de 
quebra da ordem cronológica de despesa liquidada – relevantes razões 
de interesse público – A íntegra desta justificativa encontra-se à dispo-
sição no processo de compra .

2 cm -29 1287342 - 1

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo 
- Empresa: Cemig Distribuição S .A . – CNPJ: 06 .981 .180/0001-16 – 
faturas listadas em tabela abaixo – Contrato: 9077755 - Justificativa: 
necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada – 
relevantes razões de interesse público – A íntegra desta justificativa 
encontra-se à disposição no processo de compra .

Nota Fiscal valor
Sem número r$ r$ 7 .010,12
031221745 r$ 6 .062,89

3 cm -29 1287375 - 1

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo 
- empresa: Empresa Brasileira de Correios – CNPJ: 34 .028 .316/0015-09 
– contrato: 216 – fatura: 1048367 – valor: R$ 114,76 – justificativa: 
necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada – 
relevantes razões de interesse público. A íntegra desta justificativa 
encontra-se à disposição no processo de compra .

2 cm -29 1287565 - 1

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo 
- Empresa: CTIS Tecnologia S .A – CNPJ: 01 .644 .731/0001-32 – Con-
trato: 9143754 – Faturas: faturas listadas em tabela abaixo – Justifica-
tiva: necessidade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada 
– relevantes razões de interesse público – A íntegra desta justificativa 
encontra-se à disposição no processo de compra .

N° NF valor
68/2019 r$ 841,07

2324/2019 r$581,06

3 cm -29 1287357 - 1

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo -
unidata Automação LTDA – CNPJ: 26 .179 .697/0001-01 – Contrato: 
9217309 – Fatura 967/2019 – Valor: R$ 90,00 - Justificativa: necessi-
dade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada – relevantes 
razões de interesse público – A íntegra desta justificativa encontra-se à 
disposição no processo de compra .

2 cm -29 1287415 - 1

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo
Empresa: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - Ótimo – CNPJ: 
10 .426 .715/0001-64 – Contrato: 205 – Fatura: 2729628/2019 – valor: 
R$ R$ 1.670,34 – Justificativa: Necessidade de quebra da ordem cro-
nológica de despesa liquidada – relevantes razões de interesse público 
– A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no processo de 
compra .

2 cm -29 1287349 - 1

ExTrATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo
- Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais 
- ProDEMGE – CNPJ: 16 .636 .540/0001-04 – Contrato: 9178383 – 
Faturas listadas em tabela abaixo – Justificativa: necessidade de quebra 
da ordem cronológica de despesa liquidada – relevantes razões de inte-
resse público – A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no 
processo de compra .

Número NF valor
2019/29325 r$ 83,05
2019/33428 r$ 2 .179,00

3 cm -29 1287403 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
DECISÃo

o Supervisor regional da urFBio Metropolitana do IEF torna 
público que foi concedida Autorização para Intervenção Ambien-
tal por meio de Documento Autorizativo para Intervenção Ambien-
tal - DAIA, conforme os processos abaixo identificados:*Jardinaves 
Empreendimentos Imobiliários-Lotes urbanos/Jardim das Mangabei-
ras-CNPJ/CPF 21 .345 .649/0001-14- Supressão de cobertura vege-
tal nativa com destoca para uso alternativo do solo- Nova Lima/MG, 
Processo Nº090100001005/18 em área autorizada de 0,3890 (ha)  . 
Validade:10/10/2023 (4) quatro anos, contados da data de emissão 
da autorização: 10/10/2019 .*Bernadete raimunda de Carvalho-Cur-
ralinho-CNPJ/CPF 764 .842 .116-04-Supressão de cobertura vege-
tal nativa com destoca-Igarapé/MG-PA/Nº09010007594/11 em área 
autorizada de 4,2396 (ha) .validade:29/10/2021(2) dois anos, con-
tados da data de emissão da autorização:29/10/2019 .*Pedro Doyle 
Cesar-Cond .ville de Montagne-CNPJ/CPF 032 .323 .296-59-Supres-
são de cobertura vegetal nativa com destoca para uso alternativo do 
solo-Nova Lima/MG,PA/Nº09010001034/16 em área autorizada de 
0,1150 (ha) . validade: 29/10/2021 (2) dois anos, contados da data de 
emissão da autorização de 29/10/2019 . *residencial retiro da Cacho-
eira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda-residencial retiro 
da Cahoeira Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda-CNPJ/CPF 
31 .366 .440/0001-90-Supressão de cobertura vegetal nativa com des-
toca para uso alternativo do solo,Intervenção com supressão de cober-
tura vegetal nativa em APP, Aproveitamento de material lenhoso -Nova 
Lima/MG-PA/Nº09010000843/18 em área autorizada de 0,7389 (ha) .
validade:29/10/2021(2) dois anos, contados da data de emissão da 
autorização:29/10/2019 .*unir Empreendimentos Comércio de Agrega-
dos para Construção Civil Ltda - EPP -Fazenda Beira rio-CNPJ/CPF 
06 .901 .675/0002-79-Intervenção sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em APP-Esmeraldas/MG-PA/Nº09010001224/16 em área auto-
rizada de 2,4300 (ha) .validade:29/10/2021(2) dois anos, contados da 
data de emissão da autorização:29/10/2019 .*Prefeitura Municipal de 
ribeirão das Neves -Avenidas José ramos I e II, JK e Grajaú -CNPJ/
CPF 13 .314 .609/0001-09 -Intervenção com supressão de cobertura 
vegetal nativa em APP, Aproveitamento de material lenhoso-ribeirão 
das Neves/MG-PA/Nº09010001057/19 em área autorizada de 4,6800 
(ha) .validade:29/10/2023(4) quatro anos, contados da data de emissão 
da autorização:29/10/2019 .

*(a)ronaldo José Ferreira Magalhães .Supervisor da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade Metropolitana .

ArQuIvAMENTo
o Supervisor da unidade regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana torna público o arquivamento do processo abaixo 
identificado:
*renato vieira de Souza –Supressão de cobertura vegetal nativa com 
destoca e regularização de reserva legal-Fazenda Chacara-CNPJ/CPF 
40251829634- Esmeraldas/MG - PA/Nº 09010007740/11 . Motivo: 
Perda de objeto .

*(a) ronaldo José Ferreira Magalhães . Supervisor da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade Metropolitana .

11 cm -29 1287566 - 1

rEQuErIMENToS DE DAIA
o Supervisor regional da urFBio rio Doce do IEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
* Mineração Monteiro Coutinho Comércio, Importação e Exportação 
LTDA - EPP - CPF 004 .541 .256-15 – Intervenção sem supressão de 
cobertura vegetal nativa em áreas de preservação permanente- APP – 
Galiléia/MG – Processo Nº 04020000088/19 em 23/10/2019;
*R S Construções e Serviços LTDA - Corte ou aproveitamento de árvo-
res isoladas nativas vivas, Alpercata/MG, PA/Nº: 04000001655/19, na 
data de 11/10/2019 .

(a) régis André Nascimento Coelho . Supervisor da unidade 
regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce

TErMo DE CooPErAÇÃo
Extrato do Termo de Cooperação Mútua n° 2101040500119, firmado 
entre a unidade regional de Florestas e Biodiversidade rio Doce – 
urFBIo rio Doce e a Associação dos Pescadores e Amigos do rio 
Doce- APARD, com finalidade de ampliar o projeto de piscicultura 
social do rio Corrente, promovendo a inclusão socioprodutiva de pes-
cadores vinculados à APArD e o uso econômico sustentável dos bens 
ambientais na bacia do rio Doce . Data da assinatura: 07/10/2019 . 
vigência: 60 meses, a partir da data de publicação, podendo ser prorro-
gado mediante Termo Aditivo .

a) régis André Nascimento Coelho - Supervisor regional .
b Márcio Antônio Pinto Brandão – Presidente da Associação 

dos Pescadores e Amigos do rio Doce - APArD
7 cm -29 1287686 - 1

TErMo DE rESCISÃo DE CoNTrATo
Termo de rescisão ao Contrato Administrativo de Prestação de Ser-
viços celebrado em 31 de julho de 2019 entre o Instituto Estadual de 
Florestas – IEF e ADILSoN TrINDADE GoNÇALvES . Da resci-
são: Fica o presente contrato rescindido de pleno direito, a contar do 
dia 01 de agosto de 2019, dando as partes geral e irrestrita quitação às 
obrigações assumidas. Belo Horizonte, 25 de outubro de 2019. Rodrigo 
Bueno Belo – Gerente de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
do Instituto Estadual de Florestas .

2 cm -29 1287824 - 1

CoNTrATo DE AQuISIÇÃo DE MATErIAL DE CoNSuMo
Extrato Contrato nº . 9223256/2019, originário do Credenciamento por 
Chamada Pública n .º 01/2019, para o atendimento à Política Estadual 
de Aquisição de Alimentos de Agricultura Familiar, a ser celebrado 
entre o Instituto Estadual de Florestas - IEF e a Cooperativa dos Produ-
tores de Café Especial de Boa Esperança - ASSCOSTAS. Objeto: aqui-
sição de café torrado e moído (pó), que será executado nas condições 
estabelecidas no ANExo I do Edital de Credenciamento por Chamada 
Pública nº . 01/2019, processo nº 2101030 00007/2019 . o valor global 
da aquisição é de R$ 9.000,00 (Nove mil reais). Dotação orçamentária: 
2101 .18 .122 .701 .2002 .0001 .3 .3 .90 .30 .08 .0 .31 .1 . vigência: 12 (doze) 
meses a partir da publicação .

varginha, 25 de outubro de 2019 .
a) Anderson Ramiro de Siqueira 

- Supervisor urFBio SuL; b) Eliezer reis Jorge - ASSCoSTAS .
4 cm -29 1287742 - 1

INForMA o ArQuIvAMENTo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do IEF torna público 
que foram arquivados os requerimentos de Autorização para Interven-
ção Ambiental dos processos abaixo identificados:
* Geraldo Magela de oliveira – Fazenda Nossa Senhora da Concei-
ção – Mat . 51 .874 – CPF: 364 .950 .346-87 – regularização de ocupa-
ção Antrópica Consolidada em APP – Pará de Minas/MG – Processo 
02010000818/19 – Data da Decisão: 29/10/2019
* Danielle renata da Silveira e outro – Fazenda Sobradinho – Mat . 
70.621 – CPF: 056.895.556-06 – Relocação de Reserva Legal – Cór-
rego Fundo/MG – Processo 13010001298/17 – Data da Decisão: 
29/10/2019
* Belchior dos reis de Faria – Fazenda São Gerônimo – Mat . 12 .053 
– CPF: 895.896.456-15 – Relocação de Reserva Legal – São Roque 
de Minas/MG – Processo 13010001287/17 – Data da Decisão: 
29/10/2019
* Belchior dos reis de Faria – Fazenda São Gerônimo – Mat . 12 .054 
– CPF: 895.896.456-15 – Relocação de Reserva Legal – São Roque 
de Minas/MG – Processo 13010001288/17 – Data da Decisão: 
29/10/2019
* Belchior dos reis de Faria – Fazenda São Gerônimo – Mat . 11 .580 
– CPF: 895.896.456-15 – Relocação de Reserva Legal – São Roque 
de Minas/MG – Processo 13010001289/17 – Data da Decisão: 
29/10/2019

(a) Amanda Cristina Chaves . Supervisora da urFBio Centro oeste
6 cm -29 1287591 - 1

ErrATA DE DECISÃo DE AuTo DE INFrAÇÃo

o Supervisor da urFBio Centro oeste do Instituto Estadual de Flo-
restas comunica, para conhecimento dos interessados e para fins de 
direito, que os processos de autos de infração abaixo foram examinados 
e decididos conforme o que se segue: Processo 604717/18 Autuado: 
GErALDo FErrEIrA DA CoSTA . Auto de Infração: 010785/2018 . 
Na Publicação de 09/08/2019, onde se lê: É de trinta dias o prazo para 
interpor recurso ao Diretor-Geral do IEF, consoante o disposto no art . 
66 do Decreto 47 .383/2018 cumulado com o art . 12, vII do Decreto 
47 .344/2018 . Leia-se: Decisão: Não conhecida a impugnação apresen-
tada . . Para pagamento do débito, o autuado deverá entrar em contato 
com a Coordenação regional de Controle Processual e Autos de Infra-
ção da urFBio Centro oeste do IEF pelo telefone (37) 3229-2800 ou 
pelo e-mail alisson .porto@meioambiente .mg .gov .br . Em caso de não 
pagamento e não apresentação de recurso ao Diretor-Geral do IEF no 
prazo de trinta dias, o processo será encaminhado à Advocacia Geral do 
Estado para a inscrição em dívida ativa . 

Divinópolis, 30 de outubro de 2019. 
(a) Amanda Cristina Chaves – Supervisor da urFBio 

Centro oeste – Instituto Estadual de Florestas
5 cm -29 1287474 - 1

rEQuErIMENTo DE DAIA:
O Supervisor Regional da URFBio Mata do IEF torna público que o 
requerente abaixo identificado solicitou Autorização para Interven-
ção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para Intervenção 
Ambiental - DAIA, conforme o processo abaixo identificado:*Marcos 
Eugênio Terra Machado/Gleba da Fazenda Ponte de Taboas - CPF 
028 .870 .117-82, Intervenção Ambiental sem supressão de cobertura 
vegetação nativa em áreas de preservação permanente - APP - rio 
Preto/MG - PA Nº 05020000234/19: em 29/10/2019 .

(a)Alberto Felix Iasbik .
Supervisor regional urFBIo Mata .

3 cm -29 1287659 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATo Do TErMo DE DoAÇÃo
Partes: SEPLAG e BoSToN CoNSuLTING GrouP BrASIL LTDA, 
CNPJ/MF n . º 01 .801 .906/0001-78 . objeto: Serviços de consultoria, 
sem quaisquer ônus ou encargos para o Donatário e Interveniente, con-
siste no desenho de um Plano Estratégico para o Governo do Estado 
de Minas Gerais, incluindo vias de contribuição ao seu financiamento 
decorrente da maximização do valor da participação do Estado em 
empresas públicas selecionadas. Os serviços ofertados têm como finali-
dade atender o interesse público, abrangendo a definição das diretrizes 
para as áreas fins do governo (saúde, educação, segurança, desenvolvi-
mento econômico e social, cultura e turismo, meio ambiente, agricul-
tura, infraestrutura, dentre outras), bem como a apresentação de alter-
nativas que contribuam para sua viabilização. Vigência: de 08 (oito) 
semanas de trabalhos a contar do dia de abertura oficial do projeto 
realizada junto ao Governador e aos Secretários de Estado . valor da 
Doação: R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). Assi-
nam: otto Alexandre Levy reis, Secretário de Estado de Planejamento 
e Gestão - SEPLAG; Manoel vitor de Mendonça Filho, Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior - SEDECTES e Jean Le Corre, Sócio Sênior e Diretor Admi-
nistrativo da Boston Consulting Group Brasil Ltda .

5 cm -29 1287574 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
2º Termo Aditivo ao Contrato n° 9164529/2017 (Processo de Compra: 
1501560 27/2017) . Processo SEI: 1500 .01 .0000779/2017-74 . Partes: 
SEPLAG e a NP CAPACITAÇÃo E SoLuÇÕES TECNoLÓGICAS 
LTDA . objeto: Prorrogação do prazo de vigência, sem alteração de 
valor . vigência: 12 meses, 23 .11 .2019 a 22 .11 .2020 . valor: r$7 .990,00 . 
D .o .: 1501 04 122 172 4457 0001 339040 02 0 10 1 . Assinam: rodrigo 
Ferreira Matias, Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados-
CSC/SEPLAG e rudimar Barbosa dos reis, pela empresa .

2 cm -29 1287825 - 1

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

AvISo DE ABErTurA DE LICITAÇÃo
Pregão Eletrônico nº 2012015.042/2019. Objeto: Aquisição de mate-
riais médico-hospitalares do tipo alça de ressecção e fio de sutura, para 
assistência à saúde de beneficiários do IPSEMG atendidos na Clínica de 
urologia do Hospital Governador Israel Pinheiro/HGIP do IPSEMG, 
mediante fornecimento parcelado, pelo período de 12 (doze) meses . 
Data da sessão pública: 12/11/2019, às 08h00m (oito horas), horário de 

 
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 3201910292246240130.
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