
  

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Administração Fazendária/Varginha

 

Termo de Adesão SEF/SRF-VGA-AF-VARGINHA nº. 2/2023
Varginha, 03 de janeiro de 2023.

  

ANEXO ÚNICO

CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO INTEGRADO DE ASSISTÊNCIA

TRIBUTÁRIA E FISCAL - SIAT

TERMO DE ADESÃO

 
Pelo presente Termo de Adesão, o Município de Elói Mendes, com sede na Rua
Coronel Horácio Alves Pereira, n° 335 - Centro- Elói Mendes/MG - CEP 37.110-
000 inscrito no CNPJ sob o n.º 20.347.225/0001-26, doravante designado
simplesmente MUNICÍPIO ADERENTE, representado por seu Prefeito Municipal Sr.
PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO, abaixo assinado, portador da carteira de
identidade n.º MG 16.607.315 SSP/MG e do CPF n.º 193.325.996-53, residente e
domiciliado em Elói Mendes/MG - CEP 37.110-000, resolve ADERIR ao Convênio de
Mútua Cooperação para Instalação e Funcionamento do Serviço Integrado de
Assistência Tributária e Fiscal – SIAT (CONVÊNIO), publicado no Diário Oficial do
Estado de Minas Gerais em 23/11/2011, observado o disposto nas cláusulas
seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – Por este instrumento, o MUNICÍPIO ADERENTE declara ter
lido e compreendido o inteiro teor do instrumento do CONVÊNIO, assumindo e
reconhecendo integralmente todos os direitos e obrigações nele consignados.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – Compromete-se o MUNICÍPIO ADERENTE a observar e
cumprir todas as cláusulas do CONVÊNIO.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Este Termo de Adesão será homologado pelo titular da
Superintendência Regional de Fazenda a que estiver circunscrito o MUNICÍPIO
ADERENTE.
 
CLÁUSULA QUARTA - Este Termo de Adesão entra em vigor na data de sua
publicação e produzirá efeitos pelo prazo de 60 (sessenta meses).
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E, para firmeza e prova de assim haverem, entre si, ajustado e acordado, após ter
sido lido juntamente com a Resolução 5.279 de 09/08/2019 e seu Anexo Único, o
presente Termo Adesão é assinado eletronicamente pelas partes.
 
 

CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL
PAULO ROBERTO BELATO CARVALHO

 
 

SUPERINTENDENTE REGIONAL DA FAZENDA
Lúcio Teixeira Lopes

 
 
TESTEMUNHAS:
Cristiano Vilas Boas Morais - MASP. 669.987-0
Ana Maria Ponciano Rodrigues Rezende - MASP. 331.969-6

Documento assinado eletronicamente por Lucio Teixeira Lopes,
Superintendente, em 09/02/2023, às 16:37, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Paulo Roberto Belato Carvalho,
Prefeito Municipal, em 09/02/2023, às 17:05, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Cristiano Vilas Boas Morais,
Gerente de Área, em 09/02/2023, às 17:28, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de
julho de 2017.
Documento assinado eletronicamente por Ana Maria Ponciano Rodrigues
Rezende, Chefe de Administração Fazendária, em 10/02/2023, às 08:16,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 58785433 e o código CRC 988D3325.

Referência: Processo nº 1190.01.0020329/2022-65 SEI nº 58785433
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 44 – sábado, 11 de Fevereiro de 2023 diário do executivo Minas Gerais 
 DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS

 NoTIFICAÇÃo 01/2023 –CoNvÊNIo Nº .1206/2013–
ASSoCIAÇÃo BrASILEIrA DE MISSÕES I .D .E .A .L .

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº.1206/2013, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e a Associação Brasileira de Missões I .D .E .A .L ., inscrito no 
CNPJ 15 .167 .964/0001-04, foram analisadas e constatamos a ausência 
de documentação indispensável para análise da prestação de contas, 
nesse sentido, notificamos o parceiro a complementar a documentação 
apresentada a ser providenciada e encaminhada a esta Secretaria no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir desta publicação . 
o não cumprimento no prazo estabelecido ensejará a esse parceiro às 
penalidades previstas no Decreto nº 43 .635/2003 e demais legislações 
vigentes, inclusive na instauração da Tomada de Contas Especial e 
demais medidas cabíveis .”
Desta feita, ante ao supracitado, a documentação a ser providenciada 
deverá ser encaminhada a esta Diretoria de Prestação de Contas de 
Convênios e Parcerias, vinculada à Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças/SEDESE, através do Peticionamento Eletrônico 
no prazo de 10 (dez) dias corridos no processo intercorrente 
(1480.01.0009087/2020-40), contados a partir da presente notificação 
sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 
término desse prazo conforme art . 29, §2º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEC nº 9921/2018 ou encaminhar os documentos, através 
do protocolo físico aos cuidados da DPCCP/SEDESE no seguinte 
endereço: rod . Papa João Paulo II, nº 4 .143 - Bairro Serra verde - 
Belo Horizonte - CEP 31630-900 - 1º andar - Protocolo Geral - Prédio 
Gerais

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
7 cm -10 1748634 - 1

 DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS
 NoTIFICAÇÃo 01/2023 –CoNvÊNIo Nº .0581/2011–56º 

MG GruPo DE ESCoTEIro SÃo SEBASTIÃo
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº.0581/2011, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e a 56º MG Grupo de Escoteiro São Sebastião, inscrito no 
CNPJ 10 .498 .409/0001-33, foram analisadas e constatamos a ausência 
de documentação indispensável para análise da prestação de contas, 
nesse sentido, notificamos o parceiro a complementar a documentação 
apresentada a ser providenciada e encaminhada a esta Secretaria no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir desta publicação . 
o não cumprimento no prazo estabelecido ensejará a esse parceiro às 
penalidades previstas no Decreto nº 43 .635/2003 e demais legislações 
vigentes, inclusive na instauração da Tomada de Contas Especial e 
demais medidas cabíveis .”
Desta feita, ante ao supracitado, a documentação a ser providenciada 
deverá ser encaminhada a esta Diretoria de Prestação de Contas de 
Convênios e Parcerias, vinculada à Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças/SEDESE, através do Peticionamento Eletrônico 
no prazo de 10 (dez) dias corridos no processo intercorrente 
(1480.01.0009815/2020-75), contados a partir da presente notificação 
sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 
término desse prazo conforme art . 29, §2º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEC nº 9921/2018 ou encaminhar os documentos, através 
do protocolo físico aos cuidados da DPCCP/SEDESE no seguinte 
endereço: rod . Papa João Paulo II, nº 4 .143 - Bairro Serra verde - 
Belo Horizonte - CEP 31630-900 - 1º andar - Protocolo Geral - Prédio 
Gerais

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
7 cm -10 1748629 - 1

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
NoTIFICAÇÃo 01/2023 – CoNvÊNIo Nº . 0629/2013–

ASSoCIAÇÃo CoMuNITárIA INTEGrADA 
DoS MorADorES DE CANoAS 

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº. 0629/2013, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e a Associação Comunitária Integrada dos Moradores de Canoas, 
inscrito no CNPJ 01 .085 .079/0001-63, foram analisadas e constatamos 
a ausência de documentação indispensável para análise da prestação 
de contas, nesse sentido, notificamos o parceiro a complementar a 
documentação apresentada a ser providenciada e encaminhada a esta 
Secretaria no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir desta 
publicação . o não cumprimento no prazo estabelecido ensejará a esse 
parceiro às penalidades previstas no Decreto nº 43 .635/2003 e demais 
legislações vigentes, inclusive na instauração da Tomada de Contas 
Especial e demais medidas cabíveis .” 
Desta feita, ante ao supracitado, a documentação a ser providenciada 
deverá ser encaminhada a esta Diretoria de Prestação de Contas de 
Convênios e Parcerias, vinculada à Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças/SEDESE, através do Peticionamento Eletrônico 
no prazo de 10 (dez) dias corridos no processo intercorrente 
(1480.01.0001899/2019-22), contados a partir da presente notificação 
sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 
término desse prazo conforme art . 29, §2º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEC nº 9921/2018 ou encaminhar os documentos, através 
do protocolo físico aos cuidados da DPCCP/SEDESE no seguinte 
endereço: rod . Papa João Paulo II, nº 4 .143 - Bairro Serra verde - 
Belo Horizonte - CEP 31630-900 - 1º andar - Protocolo Geral - Prédio 
Gerais 

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023 . 
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
7 cm -10 1748623 - 1

 DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS
NoTIFICAÇÃo 01/2023 –CoNvÊNIo Nº .0796/2009

Associação Dos Deficientes Físicos de Betim O Estado de Minas 
Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social, no uso de suas atribuições, informa que as contas do 
Convênio nº.0796/2009, firmado entre o Estado de Minas Gerais e 
a Associação Dos Deficientes Físicos de Betim, inscrito no CNPJ 
22 .737 .621/0001-95, foram analisadas e constatamos a ausência de 
documentação indispensável para análise da prestação de contas, 
nesse sentido, notificamos o parceiro a complementar a documentação 
apresentada a ser providenciada e encaminhada a esta Secretaria no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir desta publicação . 
o não cumprimento no prazo estabelecido ensejará a esse parceiro às 
penalidades previstas no Decreto nº 43 .635/2003 e demais legislações 
vigentes, inclusive na instauração da Tomada de Contas Especial e 
demais medidas cabíveis .”
Desta feita, ante ao supracitado, a documentação a ser providenciada 
deverá ser encaminhada a esta Diretoria de Prestação de Contas de 
Convênios e Parcerias, vinculada à Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças/SEDESE, através do Peticionamento Eletrônico 
no prazo de 10 (dez) dias corridos no processo intercorrente 
(1480.01.0000565/2020-50), contados a partir da presente notificação 
sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 
término desse prazo conforme art . 29, §2º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEC nº 9921/2018 ou encaminhar os documentos, através 
do protocolo físico aos cuidados da DPCCP/SEDESE no seguinte 
endereço: rod . Papa João Paulo II, nº 4 .143 - Bairro Serra verde - 
Belo Horizonte - CEP 31630-900 - 1º andar - Protocolo Geral - Prédio 
Gerais

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
7 cm -10 1748625 - 1

 DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS
 NoTIFICAÇÃo 01/2023 –CoNvÊNIo Nº .0962/2013–

INSTITuTo NovAS ESPErANÇA
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa 
que as contas do Convênio nº.0962/2013, firmado entre o Estado 
de Minas Gerais e a Instituto Novas Esperança, inscrito no CNPJ 
02 .424 .480/0001-43, foram analisadas e constatamos a ausência de 
documentação indispensável para análise da prestação de contas, 
nesse sentido, notificamos o parceiro a complementar a documentação 
apresentada a ser providenciada e encaminhada a esta Secretaria no 
prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir desta publicação . 
o não cumprimento no prazo estabelecido ensejará a esse parceiro às 
penalidades previstas no Decreto nº 43 .635/2003 e demais legislações 
vigentes, inclusive na instauração da Tomada de Contas Especial e 
demais medidas cabíveis .”
Desta feita, ante ao supracitado, a documentação a ser providenciada 
deverá ser encaminhada a esta Diretoria de Prestação de Contas de 
Convênios e Parcerias, vinculada à Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças/SEDESE, através do Peticionamento Eletrônico 
no prazo de 10 (dez) dias corridos no processo intercorrente 
(1480.01.0000582/2019-79), contados a partir da presente notificação 
sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 
término desse prazo conforme art . 29, §2º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEC nº 9921/2018 ou encaminhar os documentos, através 
do protocolo físico aos cuidados da DPCCP/SEDESE no seguinte 
endereço: rod . Papa João Paulo II, nº 4 .143 - Bairro Serra verde - 
Belo Horizonte - CEP 31630-900 - 1º andar - Protocolo Geral - Prédio 
Gerais

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023 .
 Elizabeth Jucá e Mello Jacometti

 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
7 cm -10 1748626 - 1

DIrETorIA DE PrESTAÇÃo DE CoNTAS 
NoTIFICAÇÃo 01/2023 – CoNvÊNIo Nº . 
0716/2011–ASSoCIAÇÃo CoMuNITárIA 

DE MorADorES DE PoTErrÃo
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social, no uso de suas atribuições, informa que as 
contas do Convênio nº. 0716/2011, firmado entre o Estado de Minas 
Gerais e a Associação Comunitária de Moradores de Poterrão, inscrito 
no CNPJ 01 .880 .737/0001-09, foram analisadas e constatamos a 
ausência de documentação indispensável para análise da prestação 
de contas, nesse sentido, notificamos o parceiro a complementar a 
documentação apresentada a ser providenciada e encaminhada a esta 
Secretaria no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir desta 
publicação . o não cumprimento no prazo estabelecido ensejará a esse 
parceiro às penalidades previstas no Decreto nº 43 .635/2003 e demais 
legislações vigentes, inclusive na instauração da Tomada de Contas 
Especial e demais medidas cabíveis .” 
Desta feita, ante ao supracitado, a documentação a ser providenciada 
deverá ser encaminhada a esta Diretoria de Prestação de Contas de 
Convênios e Parcerias, vinculada à Superintendência de Planejamento, 
Gestão e Finanças/SEDESE, através do Peticionamento Eletrônico 
no prazo de 10 (dez) dias corridos no processo intercorrente 
1480.01.0003661/2019-75), contados a partir da presente notificação 
sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do 
término desse prazo conforme art . 29, §2º da resolução Conjunta 
SEPLAG/SEC nº 9921/2018 ou encaminhar os documentos, através 
do protocolo físico aos cuidados da DPCCP/SEDESE no seguinte 
endereço: rod . Papa João Paulo II, nº 4 .143 - Bairro Serra verde - 
Belo Horizonte - CEP 31630-900 - 1º andar - Protocolo Geral - Prédio 
Gerais 

Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2023 . 
Elizabeth Jucá e Mello Jacometti 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
7 cm -10 1748624 - 1

FuNDAÇÃo DE EDucAÇÃo PArA o 
trABALHo DE miNAS GErAiS - utrAmiG

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9372596/2023 
DE SErvIÇo E ForNECIMENTo,

 firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
uTrAMIG e o(s) fornecedor(es) 01 .389 .269/0001-74 - ALCTEL 
TELECoMuNICACoES E INForMATICA LTDA -ME, Processo de 
compra nº 2281314 000003/2023, registro de preços realizado no SIrP . 
objeto: Manutenção em central telefônica . valor total: r$ 5 .401,20 . 
vigência: 12 meses, de 13/02/2023 a 12/02/2024 . Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 2281 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339039 .21 .0 .10 .
1 . Assinatura: 10/02/2023 . Signatários: pela contratada ALCTEL 
TELECoMuNICACoES E INForMATICA LTDA -ME, pela 
contratante FuNDAÇÃo DE EDuCAÇÃo PArA o TrABALHo 
DE MINAS GErAIS – uTrAMIG . 

3 cm -10 1748827 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE FAZENDA
GABINETE- INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo

Com fundamento na Nota Jurídica da Assessoria Jurídica/SEF 
n°13/2023, e no uso da competência delegada pelo artigo 2º, inciso III, 
do Decreto nº 43 .817, de 14/06/2004, e artigo 1º da resolução nº 3 .588, 
de 09/11/2004, rATIFICo o ato de reconhecimento de hipótese de 
inexigibilidade de licitação, na forma do artigo 25, caput, da Lei Federal 
nº 8 .666, de 21/06/1993, em razão da inviabilidade de competição, 
visando a celebração de contrato com a oracle do Brasil Sistemas 
Ltda ., inscrita no CNPJ sob o n° 59 .456 .277/0006-80, cujo objeto é 
a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de licenças de 
software oracle, instalados em infraestruturas computacionais no Data 
Center da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, com suporte 
prioritário (Priority Support) . o prazo de vigência inicial será de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 26/02/2023, podendo ser prorrogado 
por períodos de 12 (doze) meses sucessivos, até o limite de 48 (quarenta 
e oito) meses, com base no inciso Iv do art . 57 da Lei 8 .666/93 . o valor 
total da contratação é de r$9 .647 .786,25 (nove milhões, seiscentos 
e quarenta e sete mil, setecentos e oitenta e seis reais, vinte e cinco 
centavos), à conta da dotação orçamentária 1191 04 126 115 2052 0001 
3390 4002, fonte 10 .1 - rECurSoS Do CuSTEIo, consignadas no 
orçamento em vigor, pela Lei nº 24 .272, de 20 de janeiro de 2023 . As 
despesas relativas aos exercícios subsequentes serão custeadas pelas 
dotações próprias que forem fixadas nos respectivos orçamentos. 

Gustavo de oliveira Barbosa- Secretário de Estado de Fazenda
5 cm -10 1749090 - 1

AF/2° NÍvEL/vArGINHA - SrF II - vArGINHA
rESuMo Do TErMo DE ADESÃo Ao CoNvÊNIo

ProCESSo SEI N° 1190 .01 .0020329/2022-65
Aderente: Município de Elói Mendes . objeto: Adesão do Município 
ao Convênio de Mútua Cooperação para instalação e funcionamento 
do SIAT com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da SEF/MG 
(resolução/SEF nº 5 .279, de 10/08/2019) . vigência: 60 (sessenta) 
meses, a contar da data da publicação . 

Lúcio Teixeira Lopes, Titular da Superintendência 
regional da Fazenda/varginha – 10/02/2023 .

ExTrATo Do ProToCoLo DE INTENÇÕES 
SIMPLIFICADo Nº 390

Partes: a Secretaria de Estado de Fazenda – SEF, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Econômico – SEDE, o Instituto de 
Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI e a empresa 
CoFFEE MAIS INDuSTrIA DE CAFÉ LTDA ., oBJETo: viabilizar 
a expansão, pela CoFFEE MAIS, de estabelecimento industrial 
localizado no município de Piumhi, Minas Gerais, destinado à 
industrialização e comercialização das mercadorias relacionadas no 
protocolo de intenções . Assinatura: 10 .02 .2023 . Signatários: Gustavo 
de oliveira Barbosa (SEF), Fernando Passalio de Avelar (SEDE), João 
Paulo Braga Santos (INDI), rafael de oliveira Costa Terra (CoFFEE 
MAIS) .

5 cm -10 1748955 - 1

JuNtA comErciAL Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - JucEmG

PrEGÃo ELETrÔNICo Nº 01/2023 - 
ProCESSo Nº 2251003 000002/2023

1) Do objeto: Prestação de Serviços de Certificado Digital SSL A1 
Padrão ICP-Brasil para Servidor WEB, Conforme Edital e Seus 
Anexos .
2) Da entrega das propostas a) Local: www .compras .mg .gov .br
b) Período: até o dia 02/03/2023, às 10:00 .
3) Da sessão: a) Data: 02/03/2023 às 10:00 .
4) Das informações: os pedidos de esclarecimentos /impugnações 
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 dias (três) dias úteis anteriores 
à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por 
meio eletrônico, no site http://www .compras .mg .gov .br/, em campo 
próprio (acesso via botão “Esclarecimentos/Impugnação”) . Em caso de 
indisponibilidade técnica ou material do sistema oficial do Estado de 
Minas Gerais, alternativamente, via e-mail licita@jucemg.mg.gov.br.
5) Da obtenção do edital: os interessados poderão examinar ou 
retirar gratuitamente o Edital de Licitação e seus anexos no site www .
compras .mg .gov .br e/ou www .jucemg .mg .gov .br em “Transparência”, 
menu “Licitações” . 

10 de Fevereiro de 2023 
Henrique Peixoto Petrocchi Da Costa – Diretor 

de Integração e Negócios e Tecnologia
5 cm -10 1749040 - 1

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001010/2022-36

 I-Partes: Município de rosário da Limeira e Jucemg . II- Da Adesão: 
Adesão ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG 
e a Secretaria da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a 
integração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre o 
Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de 
integração estadual . Firmado em 09/02/2023 por José Maria Pinto da 
Silva, pelo Município de rosário da Limeira e por Bruno Selmi Dei 
Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001010/2022-36

 I-Partes: Município de rosário da Limeira, Jucemg e Sebrae-MG . 
II-objeto: Implantação, promoção e coordenação de ações para 
prestação de serviços, informações e capacitações a empreendedores, 
empresários e/ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do 
Empreendedor . III- vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 
07/06/2026. IV-Dos repasses financeiros: não há repasses financeiros 
entre o aderente e os convenentes . Firmado em 09/02/2023 por José 
Maria Pinto da Silva, pelo Município de rosário da Limeira; por Afonso 
Maria rocha e por João Cruz reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por 
Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001786/2022-36

 I-Partes: Município de Santa rita do Ibitipoca e Jucemg . II- Da Adesão: 
Adesão ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG 
e a Secretaria da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a 
integração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre o 
Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de 
integração estadual . Firmado em 09/02/2023 por Leandro Eduardo 
Fonseca Paula, pelo Município de Santa rita de Ibitipoca e por Bruno 
Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001786/2022-36

 I-Partes: Município de Santa rita de Ibitipoca, Jucemg e Sebrae-MG . 
II-objeto: Implantação, promoção e coordenação de ações para 
prestação de serviços, informações e capacitações a empreendedores, 
empresários e/ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do 
Empreendedor . III- vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 
07/06/2026. IV-Dos repasses financeiros: não há repasses financeiros 
entre o aderente e os convenentes . Firmado em 09/02/2023 por Leandro 
Eduardo Fonseca Paula, pelo Município de Santa rita de Ibitipoca; 
por Afonso Maria rocha e por João Cruz reis Filho, ambos pelo 
Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0000039/2023-60

 I-Partes: Município de Caranaíba e Jucemg . II- Da Adesão: Adesão ao 
Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG e a Secretaria da 
receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a integração dos cadastros 
e o intercâmbio de informações entre o Cadastro Sincronizado Nacional 
(CadSinc) e o sistema aplicativo de integração estadual . Firmado em 
09/02/2023 por Fábio Henriques Dutra, pelo Município de Caranaíba e 
por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0000039/2023-60

 I-Partes: Município de Caranaíba, Jucemg e Sebrae-MG . II-objeto: 
Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de 
serviços, informações e capacitações a empreendedores, empresários e/
ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do Empreendedor . III- 
vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 07/06/2026 . Iv-Dos 
repasses financeiros: não há repasses financeiros entre o aderente e os 
convenentes . Firmado em 09/02/2023 por Fábio Henriques Dutra, pelo 
Município de Caranaíba; por Afonso Maria rocha e por João Cruz 
reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, pela 
Jucemg .

15 cm -10 1748763 - 1

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001016/2022-68

 I-Partes: Município de Santa Bárbara do Leste e Jucemg . II- Da Adesão: 
Adesão ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG 
e a Secretaria da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a 
integração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre o 
Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de 
integração estadual . Firmado em 09/02/2023 por Wilma Pereira Mafra 
ribeiro, pelo Município de Santa Bárbara do Leste e por Bruno Selmi 
Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001016/2022-68

 I-Partes: Município de Santa Bárbara do Leste, Jucemg e Sebrae-MG . 
II-objeto: Implantação, promoção e coordenação de ações para 
prestação de serviços, informações e capacitações a empreendedores, 
empresários e/ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do 
Empreendedor . III- vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 
07/06/2026. IV-Dos repasses financeiros: não há repasses financeiros 
entre o aderente e os convenentes . Firmado em 09/02/2023 por Wilma 
Pereira Mafra ribeiro, pelo Município de Santa Bárbara do Leste; 
por Afonso Maria rocha e por João Cruz reis Filho, ambos pelo 
Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0000069/2023-26

 I-Partes: Município de Capela Nova e Jucemg . II- Da Adesão: 
Adesão ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG 
e a Secretaria da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a 
integração dos cadastros e o intercâmbio de informações entre o 
Cadastro Sincronizado Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de 
integração estadual . Firmado em 09/02/2023 por Adelmo de rezende 
Moreira, pelo Município de Capela Nova e por Bruno Selmi Dei Falci, 
pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0000069/2023-26

 I-Partes: Município de Capela Nova, Jucemg e Sebrae-MG . II-objeto: 
Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de 
serviços, informações e capacitações a empreendedores, empresários e/
ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do Empreendedor . III- 
vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 07/06/2026 . Iv-Dos 
repasses financeiros: não há repasses financeiros entre o aderente e os 
convenentes . Firmado em 09/02/2023 por Adelmo de rezende Moreira, 
pelo Município de Capela Nova; por Afonso Maria rocha e por João 
Cruz reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, 
pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001583/2022-85

 I-Partes: Município de Camacho e Jucemg . II- Da Adesão: Adesão ao 
Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG e a Secretaria da 
receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a integração dos cadastros 
e o intercâmbio de informações entre o Cadastro Sincronizado Nacional 
(CadSinc) e o sistema aplicativo de integração estadual . Firmado em 
09/02/2023 por Bruno Lamounier Furtado, pelo Município de Camacho 
e por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001583/2022-85

 I-Partes: Município de Camacho, Jucemg e Sebrae-MG . II-objeto: 
Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de 
serviços, informações e capacitações a empreendedores, empresários e/
ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do Empreendedor . III- 
vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 07/06/2026 . Iv-Dos 
repasses financeiros: não há repasses financeiros entre o aderente e os 
convenentes . Firmado em 09/02/2023 por Bruno Lamounier Furtado, 
pelo Município de Camacho; por Afonso Maria rocha e por João Cruz 
reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, pela 
Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001009/2022-63

 I-Partes: Município de Dom Silvério e Jucemg . II- Da Adesão: Adesão 
ao Convênio celebrado, em 07/07/2011, entre a JuCEMG e a Secretaria 
da receita Federal do Brasil (rFB), que objetiva a integração dos 
cadastros e o intercâmbio de informações entre o Cadastro Sincronizado 
Nacional (CadSinc) e o sistema aplicativo de integração estadual . 
Firmado em 09/02/2023 por José Bráulio Aleixo, pelo Município de 
Dom Silvério e por Bruno Selmi Dei Falci, pela Jucemg .

 ExTrATo TErMo DE ADESÃo
 2250 .01 .0001009/2022-63

 I-Partes: Município de Dom Silvério, Jucemg e Sebrae-MG . II-objeto: 
Implantação, promoção e coordenação de ações para prestação de 
serviços, informações e capacitações a empreendedores, empresários e/
ou gestores públicos usuários das Salas Mineiras do Empreendedor . III- 
vigência da adesão: a contar da sua assinatura até 07/06/2026 . Iv-Dos 
repasses financeiros: não há repasses financeiros entre o aderente e os 
convenentes . Firmado em 09/02/2023 por José Bráulio Aleixo, pelo 
Município de Dom Silvério; por Afonso Maria rocha e por João Cruz 
reis Filho, ambos pelo Sebrae-MG e por Bruno Selmi Dei Falci, pela 
Jucemg .

20 cm -10 1748757 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
iNFrAEStruturA E moBiLiDADE

rETIFICAÇÃo
Retificação do Convênio nº 033/2014, publicado no Diário Oficial 
em -04/02/2023, pág .31 . onde se lê: “vigência 03/03/2024”, leia-se: 
“vigência 19/01/2024” .

1 cm -10 1749099 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
CoNvoCAÇÃo

Edital nº: 092/2022 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0135313/2022-84 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, torna público que, a reunião de abertura da Proposta de Preços 
referente à licitação em epígrafe, será realizada no dia 15/02/2023, às 
09:00h  (nove horas) à Avenida dos Andradas, nº 1 .120, sala 1 .009, 
nesta Capital, convocando assim, todos os interessados em participar 
da referida reunião .

CoMuNICADo DE EDITAL DE NoTIFICAÇÃo DE AuTuAÇÃo 
E PENALIDADE DE MuLTA – 113200 - DEr/MG .

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, na qualidade de Autoridade 
de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trânsito 
Brasileiro, resolução 619/16, do Conselho Nacional de Trânsito 
– CoNTrAN e na Deliberação nº 126/19, do Conselho Estadual 
de Trânsito - CETRAN/MG, notifica-os das respectivas infrações 
cometidas em rodovias sob circunscrição do DEr/MG, concedendo-
lhes, o prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta publicação, para 
interporem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – 
Formulário de Identificação de Condutor Infrator (para as Notificações 
de Autuação) e 30 (trinta) dias, para apresentarem recurso junto à JArI/
DER-MG, para as Notificações de Penalidade.  O Edital das Notificações 
de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www .der .
mg .gov .br . Editais números: 113200202302072, 113200202302091, 
113200202302092, 113200202302101, 113200202302102 .

ExTrAToS DE CoNTrAToS
Pela presente APoSTILA, lavrada com fundamento no art . 65, § 8º da 
Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, fica incluída no item 4.2 da Cláusula 
Iv do Contrato DM-011/2022 a Dotação orçamentária 2301 26 782 
100 4431 0001 44 .90 .51 .1, Fonte de recurso 70 .1, do orçamento 
Geral do DER/MG, para o corrente exercício financeiro, de acordo 
a Suplementação e a Descentralização orçamentária (60491593) do 
processo 2300 .01 .0272872/2021-27 . Nos exercícios subsequentes, 
durante a vigência dos contratos, as despesas correrão por conta dos 
créditos correspondentes .
Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais . Contratada: SITrAN SINALIZAÇÃo DE 
TrÂNSITo INDuSTrIAL LTDA . Termo de Aditamento nº DC-02 
ao Contrato DC-015/2022 . objeto: o prazo de execução do contrato 
fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias consecutivos e a vigência 
prorrogada para  31/08/2023 . Processo n .º 2300 .01 .0019928/2022-33 .
Contratante: O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Systra Engenharia e 
Consultoria Ltda . Instrumento: Contrato DC-001/2023 . Fundamento: 
Edital nº 093/2022 . objeto: Apoio à Supervisão de obras rodoviárias 
de melhoramentos e pavimentação no trecho Entr . MGC-262 
(S&#8203;abará) - ENTr . MG-030 (Nova lima), extensão de 12,6 km, 
na rodovia MG-437 . inclusa no PPAG&#8203;&#8203; e no Programa 
de Governo “Infraestrutura rodoviária” . valor: r$ 2 .146 .927,38 (dois 
milhões, cento e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e sete reais 
e trinta e oito centavos)&#8203;, com preços iniciais de Abril/2022 . 
Dotação orçamentária: 2301 26 782 081 4227 0001 449039 0 - 
Fontes: (32 .1), (33 .1), (54 .2), (60 .2), (70 .1) e (83 .2), Processo nº 
2300 .01 .0142761/2022-69 .

JArI-DEr/MG
2ª Junta Administrativa de recursos de Infração 
Presidente: DECIo GuSMAN FILHo
Súmula da 101 Sessão ordinária realizada em 08/02/2023
rECurSoS INDEFErIDoS
Placa Proces* recorrente
IoE7217 9456114 Gilmar Severo De Luna
BWB0568 9406758 Fernando Lopes Da Silva Neto
JHS8976 9387124 Maria vilma Pinheiro Santos
BWB0568 9407742 Fernando Lopes Da Silva Neto
BWB0568 9407738 Fernando Lopes Da Silva Neto
HIJ4745 9486984 Pacha Transportes Logistica Ltda
BQA2308 9412679 Joao Paulo Cordeiro Procopio
QNx7395 9480412 rm Servicos  Locacoes Ltda
oPr6535 9472687 Carlos Alexandre Pampanini Lara
PxB2258 9407207 rodrigo A Teixeira
oQG6561 9457334 Humberto Gomes Dantas
oLZ7125 9475985 Jhonantan Felipe Monteiro Pinto 
PxE8746 9397976 Lenarge Transp  E Servicos Ltda
oxE9093 9439008 Meire Cristina Almeida Antunes
HNC8407 9468771 Wagner Damasceno oliveira
PPY2D76 9395178 Diovany ronan Fernandes
IoE7217 9456108 Gilmar Severo De Luna
IoE7217 9456117 Gilmar Severo De Luna
HoB5415 9483868 Margarida Augusta Do Nascimento

 
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 3202302102341490144.
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