16 – quinta-feira, 06 de fevereiro de 2020
Desporto, Professor roGÉrio oTHoN TEixEirA ALvES, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria 067-reitor/2018,
de 04 de Abril de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas
Gerais de 05 de Maio de 2018, CoNCEDEM ExTENSÃo DE CArGA
HoráriA, nos termos do artigo 9º-A, da Lei Estadual n . 15 .463/05,
em conteúdo curricular a professora:
PArA o PErÍoDo DE 03/02/2020 a 31/07/2020
Masp 10652642 - Claudiana Donato Bauman; 20h/a .
05 1320754 - 1
ATo Nº 001 – viCE rEiTorA/2020 - A vice reitora da universidade
Estadual de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora iLvA ruAS
ABREU, usando da competência delegada pelo art. 1°, inciso IV, §3°
do Decreto n° . 45 .055, de 10 de março de 2009, alterado pelo Decreto
nº . 46 .032, de 21 de agosto de 2012, CoNCEDE LiCENÇA PArA
TrATAr DE iNTErESSES PArTiCuLArES – LiP, nos termos do
art . 179, da Lei nº 869, de 5/7/1952 e Decreto nº 28 .039, de 2/5/1988,
por 02 (dois) anos a contar da data de publicação à seguinte servidora:
Masp 1062029-2 – Cristiane Alves de Souza Barroso, Técnico universitário da Saúde .
ATo Nº 002 – viCE rEiTorA/2020 - A vice reitora da universidade Estadual de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora iLvA
RUAS ABREU, usando da competência delegada pelo art. 1°, inciso
iv, §3° do Decreto n° . 45 .055, de 10 de março de 2009, alterado pelo
Decreto nº . 46 .032, de 21 de agosto de 2012, CoNCEDE ABoNo DE
PErMANÊNCiA, nos termos do § 19 do art . 40 da CF/88 com redação dada pela EC n° 41/03 aos servidores: Masp 372376-4, CArLA
roSELMA ATHAYDE MorAES, a contar de 24/01/2020 . Masp
1045680-4, EuMAr MALvEirA LoPES, a contar de 29/01/2020 .
Masp 1045704-2, MAriNALvA DA CoNCEiCAo SACErDoTE
DE SouZA, a contar de 30/01/2020 .
ATo Nº 003 – viCE rEiTorA /2020 - A reitora em exercício da
universidade Estadual de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora
ILVA RUAS ABREU, usando da competência delegada pelo art. 1°,
inciso iv, §3° do Decreto n° . 45 .055, de 10 de março de 2009, alterado pelo Decreto nº . 46 .032, de 21 de agosto de 2012, rEGiSTrA
AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, nos termos do art . 36, § 6º, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de
1989, em cumprimento a Mandado de Segurança processo nº 500073742 .2020 .8 .13 .433, do servidor JoSÉ EuSTáQuio NArCiSo, Masp
0902159-3, CPF 066 .225 .181-49, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Superior, Nível v Grau A, lotado no Centro de
Ciências Humanas, à vista de requerimento de aposentadoria pelo Art.
40,§ 1º, inciso iii, alínea “b” da Constituição Federal de 05/10/1988
com redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº . 41 de 19 de
dezembro de 2003, a contar de 03/02/2020, com direito aos proventos
proporcionais calculados pela média das remunerações .
ATo Nº 004 – viCE rEiTorA/2020 - A vice reitora da universidade Estadual de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora iLvA
RUAS ABREU, usando da competência delegada pelo art. 1°, inciso
iv, §3° do Decreto n° . 45 .055, de 10 de março de 2009, alterado pelo
Decreto nº . 46 .032, de 21 de agosto de 2012, rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, nos termos do art . 36,
§ 6º, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989, da servidora
MAriA APArECiDA viEirA, Masp 0190156-0, CPF 22 .357 .556-72,
ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação Superior, Nível
VII Grau A, lotada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, à
vista de requerimento de aposentadoria pelo Art . 40,§ 1º, inciso iii, alínea “b” da Constituição Federal de 05/10/1988 com redação dada pela
Emenda Constitucional Federal nº . 41 de 19 de dezembro de 2003, a
contar de 03/02/2020, com direito aos proventos proporcionais calculados pela média das remunerações .
ATo Nº 005 – viCE rEiTorA/2020 - A vice reitora da universidade Estadual de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora iLvA
ruAS ABrEu, usando da competência delegada pelo art. 1°, inciso
iv, §3° do Decreto n° . 45 .055, de 10 de março de 2009, alterado pelo
Decreto nº . 46 .032, de 21 de agosto de 2012, rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, nos termos do art . 36,
§ 6º, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989, da servidora MAriA DE FáTiMA DE MAToS MAiA, Masp 0271417-8, CPF
302 .341 .666-49, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação
Superior (Admissão 02), Nível VII Grau B, lotada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, à vista de requerimento de aposentadoria
pelo Art . 3º da Emenda Constitucional Federal nº . 47 de 05 de julho de
2005, a contar de 03/02/2020, com direito aos proventos integrais calculados com base na última remuneração .
ATo Nº 006 – viCE rEiTorA/2020 - A vice reitora da universidade Estadual de Montes Claros - uNiMoNTES, Professora iLvA
RUAS ABREU, usando da competência delegada pelo art. 1°, inciso
iv, §3° do Decreto n° . 45 .055, de 10 de março de 2009, alterado pelo
Decreto nº . 46 .032, de 21 de agosto de 2012, rEGiSTrA AFASTAMENTo PrELiMiNAr À APoSENTADoriA, nos termos do art . 36,
§ 6º, da Constituição Estadual, de 21 de setembro de 1989, da servidora MAriA DE FáTiMA DE MAToS MAiA, Masp 0271417-8, CPF
302 .341 .666-49, ocupante do cargo efetivo de Professor de Educação
Superior (Admissão 03), Nível VII Grau B, lotada no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, à vista de requerimento de aposentadoria
pelo art . 6º da Emenda Constitucional Federal de 19 de dezembro de
2003 c/c art . 2º da Emenda Constitucional Federal nº . 47 de 05 de julho
de 2005, a contar de 03/02/2020, com direito aos proventos integrais
calculados com base na última remuneração .
05 1320749 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE
GovErNo DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE CoNvÊNio DE CooPErAÇÃo TÉCNiCA
ExTrATo DE TErMo ADiTivo CoNvÊNio DE CooPErAÇÃo
TÉCNICA. 1° Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica
para a Cessão da Servidora rosângela da Silveira Camargos, MASP
270935-0 . CEDENTE: SEGov – Cessionário: FuNED . 1 - o presente
termo aditivo ao convênio tem por objeto a prorrogação de cessão da
servidora rosângela da Silveira Camargos, MASP 270935-0, ocupante
de cargo efetivo de Técnico da Indústria Gráfica, Nível IV, Grau G, do
quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Governo para exercer
suas funções na Fundação Ezequiel Dias, com ônus para o Cessionário. Parágrafo primeiro - O prazo de vigência do presente termo aditivo
será de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 . Data de assinatura: 04/02/2020
3 cm -05 1320746 - 1

PoLíciA miLitAr Do EStADo
DE miNAS GErAiS
ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo .
PMMG – 14º BPM x CoNSEP vii - ipatinga . Doação 01/2020; objeto:
Doação de materiais diversos a serem utilizados no 1º curso de radiopatrulhamento Tático Móvel e 02 Rifles Airsoft H16HK Elétrico, HK
416 C umarex, no valor total de r$ 4 .875,00 .
ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo .
PMMG – 14º BPM x CoNSEP vii - ipatinga . Doação 01/2019; objeto:
Doação de materiais diversos a serem utilizados no 2º curso de radiopatrulhamento Tático Móvel, no valor total de r$ 1 .589,60 .
3 cm -05 1320360 - 1
TErMo ADiTivo DE CoNvÊNio
PMMG/DF – 1º TErMo DE ADiTivo Ao CoNvÊNio Nº 18/2019 .
PArTES: PMMG e o Município de ipatinga . oBJETo: alterar o
cronograma de execução e o plano de aplicação . ASSiNATurA:
04/02/2020 .
1 cm -05 1320345 - 1

diário do exeCutivo

ATo DE ANuLAÇÃo DE ToMADA DE
PrEÇoS 001/2019 – BPM rv
CoNSiDErANDo a constatação de que na condução dos trabalhos na
sessão da Tomada de Preços 001/2019 - BPMrv, bem como nas fases
de habilitação e julgamento dos fornecedores participantes, a Administração Pública descumpriu o disposto nos itens 4 .2 .2 .8, 4 .2 .2 .9,
4 .2 .2 .10, 11 .1 e 11 .2 do Edital de Tomada de Preços 001/2019, sobretudo contrariando o estabelecido no Art . 3º da Lei Federal 8 .666, de
21jun1993 c/c Art . 43 § 1º da Lei complementar 123/2006; rESoLvE:
ANuLAr A ToMADA DE PrEÇoS Nº 01/2019/ProCESSo DE
CoMPrAS Nº 70/2019 pelos motivos acima expostos, com base no
art . 49, da Lei Federal 8 .666/1993 .
Quartel em Belo Horizonte, aos 31 de Janeiro de 2020 .
Paulo Antonio de Moraes Paula, Ten Cel PM
ordenador de DespesasParte superior do formulário
4 cm -05 1320387 - 1
AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG – 11ª rPM . Pregão eletrônico nº 1257654 03 2020; objeto: Serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos
de ar condicionado, de diversas marcas e modelos, pertencentes as unidades apoiadas pela 11ª rPM, nas cidades de Montes Claros/MG, Januaria/MG, Janauba/MG, São Francisco/MG e Taiobeiras/MG, com substituição de peças, se necessario for . Conforme Edital . Propostas: envio
ao Portal de Compras/MG, entre 14h de 07/02/2020 até às 08h59min de
20/02/2020 . Sítio: www .compras .mg .gov .br
2 cm -05 1320407 - 1
ExTrATo DE CESSÃo DE uSo
PMMG – 10ª rPM x Município de Pesidente olegário/MG; Cessão de
uso nº 01/2019; objeto: empréstimo gratuito de um computador intel
Core i3 para uso atividades administrativas da PMMG do Pel PM de
Presidente Olegário/MG. Valor total R$ 771,50; Vigência: 36 meses a
partir da data da assinatura . Data: 15/10/2019 .
2 cm -05 1320332 - 1
ExTrATo DE CESSÃo DE uSo
PMMG – 10ª rPM x Município de Pesidente olegário/MG; Cessão de
uso nº 02/2019; objeto: empréstimo gratuito de equipamentos de informática (02 computadores e 01 impressora) para uso atividades administrativas da PMMG do Pel PM de Presidente olegário/MG . valor total
R$ 1.809,00; Vigência: 36 meses a partir da data da assinatura. Data:
07/11/2019 .
2 cm -05 1320334 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS
SErviDorES miLitArES - iPSm
PriMEiro TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo Nº 9228890/2019
que entre si celebram o iPSM e a CoMPANHiA DE TECNoLoGiA
DA iNForMAÇÃo Do ESTADo DE MiNAS GErAiS – ProDEMGE; Do objeto: a adequação do Contrato original com a inclusão de
subitens relacionados ao serviço de ”Certificado Digital Prodemge Servidor Web”, ajuste de quantidade no subitem 3 .1 .11, bem como a substituição da tabela do subitem 4 .2 .11, em conformidade com as descrições e especificações contidas na minuta de contrato encaminhada pela
Contratada, em 10/10/2019, a qual compõe o processo de Dispensa de
Licitação N .º 02/2019 - SLMT/iPSM de prestação de serviços de informática; Do Preço: inclusão de itens na cláusula do objeto da execução
dos serviços; Das Demais Cláusulas: Permanecem mantidas, ratificadas, inalteradas e em pleno vigor todas as demais cláusulas e condições
do contrato original, não alterados pelo presente instrumento; Foro:
Belo Horizonte; Data: 05/02/2020; Signatários: Paulo de vasconcelos
Júnior, Cel PM Qor Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças do
iPSM, por contratante; Ladimir Lourenço dos Santos Freitas e Geraldo
Gilson Maciel ribeiro, por contratada .
4 cm -05 1320739 - 1
ATo DE CoNvoCAÇÃo EDiTAL DE
CrEDENCiAMENTo 07/2019- PF
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde do iPSM, (delegação conforme disposto no art . 16, do Decreto Estadual nº 45 .741,
de 22/09/11 e Portaria 792/2019- DG/IPSM), em virtude da desistência formalizada pelo profissional Sr. André Arantes Pereira – CPF:
061.753.856-59, classificado e habilitado por meio do Edital de Credenciamento nº 07/2019 para atendimento na especialidade de ortopedia e traumatologia (com especialização em cirurgia de mão) , convoca,
no interesse da Administração Pública, a classificada e habilitada por
meio do Edital de Credenciamento nº 07/2019 Sra . Mariana Nogueira
Machado – CPF: 084 .453 .816-79 , para preenchimento da vaga de
ortopedia e traumatologia (com especialização em cirurgia de mão) ,
observando os requisitos do Edital 07/2019 - PF  .
3 cm -05 1320706 - 1
rESuMo DE iNABiLiTADoS
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde/iPSM, (nos
termos do art . 18 . do Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/11, c/c o
art . 1 .º, inciso ii, alínea “f” da Portaria nº 491, de 01/06/2015 e Portaria 792/2019- DG/iPSM -), cumprindo o disposto no subitem 8 .2 do
Edital de Credenciamento nº 08/2019, divulga a relação dos prestadores NÃo HABiLiTADoS em credenciar-se no Sistema de Saúde da
PMMG-CBMMG-iPSM para atuarem na rede orgânica do SiSAu –
Centro odontológico da Policia Militar e/ou nos Núcleos de Atenção
integrada a Saúde - NAiS  .
Alessandra Abreu Pereira de Castro
Ana Lúcia Silveira Damasceno
Carolina de Sousa Normandia oliveira Dominik
Cinthia regina do Carmo Egg resende Souza
Daliana Cristina Pereira Caixeta Borges
Deborah Brandão Bretas Silva
Fernanda Figueiredo Papini de Moraes
Júlia Beserra Santiago
Juliana de Carvalho Pereira
Letícia Canuto Miranda
Marilia do Carmo Gonçalves Araújo valente
Priscilla Sena Souza Luz Campos
rafaela russo de Araújo
valéria Maria Amaral Silveira
Paula Cristina dos reis Aguiar
vanessa Mota rocha Marques
Nos termos estabelecidos no subitem 8 .5 do Edital de Credenciamento
nº 08/2019, fica concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados
do primeiro dia subseqüente a esta divulgação, para a apresentação de
recurso aos interessados em relação à avaliação da documentação entregue no ato de inscrição, conforme subitem 8 .6 do referido Edital .
8 cm -05 1320667 - 1

Minas Gerais - Caderno 1

corPo DE BomBEiroS miLitAr
Do EStADo DE miNAS GErAiS
- DLF-rESuMo Do 2° TErMo ADiTivo À ATA DE
rEGiSTro DE PrEÇoS – ArP - Nº 157/19 Do PrEGÃo
ELETrÔNiCo PArA rEGiSTro DE PrEÇoS Nº 174/19 .
Cláusula Primeira: Altera a autoridade competente do registro de
Preços nº 157/2019-CBMMG, do Coronel BM Erenito Alves Azeredo, especificado no preâmbulo da ARP 157/2019, para aCoronel
BM Daniela Lopes rocha da Costa – Diretora de Logística e Finanças; Cláusula Segunda: Altera a Cláusula Quarta da ArP N° 157/19,
incluindo como carona ao aludido registro de Preços a Secretaria de
Estado de Educação - SEE, para o seguinte item: 30 (Trinta) unidades
do Lote 11 – Agente redutor – identificação: líquido automotivo, com
valor unitário de r$ 44,90 (quarenta e quatro reais e noventa centavos),
perfazendo um total de r$ 1 .347,00 (um mil trezentos e quarenta e
sete reais), adjudicados à empresa Larissa Torres Machado EirELi . As
demais cláusulas permanecem inalteradas . Foro: Belo Horizonte, 05 de
fevereiro de 2020 . Signatários: Daniela Lopes rocha da Costa, Coronel
BM/Gestora x Renata Abdala Nascimbene, Diretora da Superintendência de Aquisições, Patrimônios e Alimentação Escolar/ Carona .
4 cm -05 1320436 - 1

iNStituto miNEiro DE
AGroPEcuáriA - imA
ProCESSo SELETivo SiMPLiFiCADo iMA
EDiTAL iMA 001/2019 - CoNvoCA CANDiDATo
ATo Nº 056/2020 - CoNvoCA os candidatos aprovados abaixo para
comparecerem na unidade do iMA indicada para assinatura do contrato por tempo determinado e início das atividades no dia 12/02/2020
às 09:00 horas,
Código 23 - PATroCiNio – MÉDiCo vETEriNário / DEFESA
Classificação
Nome Candidato
4º
DANiELLE BiANCA BArroS SiLvA
THALES ALMEiDA PErEirA FErNANDES
3 cm -05 1320690 - 1

EmPrESA DE ASSiStêNciA técNicA
E ExtENSÃo rurAL Do EStADo
DE miNAS GErAiS - EmAtEr
rEPuBLiCAÇÃo AviSo DE LiCiTAÇÃo
Planejamento SirP nº 3041002 00125/2019 através do site www .compras .mg .gov .br – Processo SEi nº 3040 .01 .0000355/2019-28 – Pregão
eletrônico para registro de Preços nº 05/2020 – objeto: Aquisição de
caminhões e carrocerias tipo baú – recebimento das propostas até o
dia 20/02/2020 às 08:59h . Sessão pública dia 20/02/2020 às 09:00h .
informações: e-mail cpl3@emater .mg .gov .br Telefone: (31) 33498084/8145 .
Belo Horizonte, 05 de fevereiro de 2020 .
Comissão Permanente de Licitação .
3 cm -05 1320549 - 1

EmPrESA DE PESQuiSA AGroPEcuáriA
DE miNAS GErAiS - EPAmiG
AviSo DE AuToriZAÇÃo DE ForNECiMENTo
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais
Base legal art . 62, § 2º, Lei Federal 8 .666/93, Processo Nº
3051002000123/2019 – SEi/MG Nº 138/2019 - objeto: defensivos
agrícolas - Contratante: EPAMiG, contratados: Empresa Sanigran Ltda
- AF Nº 115 – ano 2020 no valor total de r$5 .869,89; empresa Mercosul Agronegócios Eireli – AF’S NºS 114,116,117,151,152,153,155,156
e 157 – ano 2020 no valor total de r$38 .281,90 . .
2 cm -05 1320417 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE
cuLturA E turiSmo
SuPEriNTENDÊNCiA DE FoMENTo CuLTurAL,
ECoNoMiA CriATivA E GASTroNoMiA
ProCESSo SEi Nº 1410 .01 .0000510/2019-32
FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA
ErrATA
EDiTAL FEC 02/2019 – CuLTurAS PoPuLArES
CHAMAMENTo PÚBLiCo PArA A iNSCriÇÃo DE ProJEToS
A SErEM APoiADoS PELo FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA
(FEC) NA MoDALiDADE “LiBErAÇÃo DE rECurSoS NÃo
rEEMBoLSávEiS – PrEMiAÇÃo” .
o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, faz saber aos interessados – Pessoas Físicas alteração do item do EDiTAL FEC 02/2019 – CuLTurAS PoPuLArES
valor total disponibilizado: r$ 500 .000,00 (quinhentos mil reais) .
valor total bruto: r$ 689 .655,20
Considerando a Lei nº 4 .506, 30 de novembro de 1964, art . 14; Decreto-lei nº 1 .493, de 7 de dezembro de 1976, art . 10; Decreto nº 3 .000,
de 26 de março de 1999 – regulamento do imposto sobre a renda –
rir/1999, art . 685, inciso ii, “a”; Parecer Normativo CST nº 173, de 26
de setembro de 1974; Parecer Normativo CST nº 62, de 1976 .
Considerando que o item 5.1. do Edital informa que “Neste Edital fica
estabelecido o limite máximo de r$ 25 .000,00 (vinte e cinco mil reais)
para fins de solicitação dos benefícios ao FEC”, provocando o entendimento de que o valor a ser recebido será o informado neste item .
o EDiTAL FEC 02/2019 – CuLTurAS PoPuLArES passa a ter a
seguinte redação, nos itens que destaca:
5 .1 .2 . o valor informado no item 5 .1 corresponde ao valor líquido do
prêmio,no valor de R$ 25.000,00.
5 .1 .3 . o valor bruto da premiação será de r$ 34 .482,76, sendo aplicável o percentual de 27,5% do imposto de renda .
Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2020 .
rute Costa Assis
Subsecretária de Estado de Cultura
Marcelo Landi Matte
Secretário de Estado de Cultura e Turismo

PuBLiCAÇÃo DE ATo DA CoMiSSÃo PAriTáriA
ESTADuAL DE FoMENTo E iNCENTivo A CuLTurA
ExTrATo ATo CoPEFiC 002/2020
A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECuLT) e a Comissão
Paritária Estadual de Fomento e incentivo à Cultura (CoPEFiC) em
cumprimento à Lei nº 22 .944 de 15 de janeiro de 2018, regulamentada pelo Decreto nº 47 .427 de 18 de junho de 2018, e, conforme os
artigos 59 a 61 da resolução SEC nº 136/2018, divulgam, no site da
Secretaria (www .secult .mg .gov .br), a décima oitava relação dos projetos autorizados a captar, referente à reunião do Colegiado da CoPEFiC
de janeiro de 2020 .
3 cm -05 1320683 - 1
PuBLiCAÇÃo DE ATo DA CoMiSSÃo PAriTáriA
ESTADuAL DE FoMENTo E iNCENTivo A CuLTurA
ExTrATo ATo CoPEFiC 004/2020
A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECuLT) e a Comissão
Paritária Estadual de Fomento e incentivo à Cultura (CoPEFiC) em
cumprimento à Lei nº 22 .944 de 15 de janeiro de 2018, regulamentada
pelo Decreto nº 47 .427 de 18 de junho de 2018 e, conforme o artigo 46
da resolução SEC nº 136/2018, divulgam, no site da Secretaria (www .
secult .mg .gov .br), a sexta relação de Prorrogação de Autorização de
Captação, após análise do Colegiado da CoPEFiC em reunião realizada em 30 de janeiro de 2020 .
3 cm -05 1320691 - 1
ExTrATo EDiTAL SECuLT Nº 01/2020 .
ExTrATo EDiTAL SECuLT Nº 01/2020 – Processo de seleção
pública para celebração de contrato de gestão . o Governo do Estado de
Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art . 21 da Lei Estadual nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, e considerando o disposto na
Lei Estadual nº 23 .081, de 10 de agosto de 2018, e no Decreto Estadual
nº 47 .553, de 07 de dezembro de 2018, e alterações posteriores, torna
pública a abertura de Edital de processo de seleção pública, cuja íntegra encontra-se no seguinte endereço eletrônico: http://www .cultura .
mg .gov .br/a-secretaria/contrato-de-gestao  . o recebimento de propostas de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos será no
período de 28/02/2020 a 05/03/2020, nos termos definidos no Edital. A
finalidade do processo de seleção pública é a celebração de contrato de
gestão, com vigência de 43 (quarenta e três) meses, podendo ser aditado nos termos da lei, para realizar a gestão operacional do Centro de
Cultura Presidente itamar Franco e de suas áreas vinculadas incluindo:
1) Desenvolvimento de atividades culturais para a sociedade, voltadas
para a difusão da música sinfônica e da música de concerto, por meio
da gestão, operação e manutenção da orquestra Filarmônica de Minas
Gerais, juntamente com a gestão, operação e manutenção da Sala Minas
Gerais; e 2) A gestão, operação e manutenção das áreas comuns do
Centro de Cultura e do estacionamento, bem como o desenvolvimento,
implantação, realização e comercialização de serviços, eventos, e atividades de ocupação cultural do complexo . Para a implementação do programa de trabalho do contrato de gestão estima-se o valor máximo de
r$ 132 .356 .085,51 (cento e trinta e dois milhões, trezentos e cinquenta
e seis mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) . As despesas
decorrentes desta parceria correrão por conta da dotação orçamentária
1271 .13 .392 .054 .4253 .0001 .3 .3 .50 .39 .92 .0 .10 .1 .
Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2020 .
Marcelo Landi Matte . Secretaria de Estado de Cultura e Turismo .
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SuPEriNTENDÊNCiA DE FoMENTo CuLTurAL,
ECoNoMiA CriATivA E GASTroNoMiA
ProCESSo SEi Nº 1410 .01 .0000622/2019-15
FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA
ErrATA
EDiTAL FEC 04/2019 – NoSSA CuLTurA – PrEMiAÇÃo
CHAMAMENTo PÚBLiCo PArA A iNSCriÇÃo DE ProJEToS
A SErEM APoiADoS PELo FuNDo ESTADuAL DE CuLTurA
(FEC) NA MoDALiDADE “LiBErAÇÃo DE rECurSoS NÃo
rEEMBoLSávEiS – PrEMiAÇÃo” .
o Secretário de Estado de Cultura e Turismo, no uso de suas atribuições
legais e estatutárias, faz saber aos interessados – Pessoas Físicas alteração do item do 5 .1 do EDiTAL FEC 04/2019 – NoSSA CuLTurA
– PrEMiAÇÃo .
valor total disponibilizado: r$ 1 .000 .000,00 (um milhão de reais) .
valor total bruto: r$ 1 .379 .310,40
Considerando a Lei nº 4 .506, 30 de novembro de 1964, art . 14; Decreto-lei nº 1 .493, de 7 de dezembro de 1976, art . 10; Decreto nº 3 .000,
de 26 de março de 1999 – regulamento do imposto sobre a renda –
rir/1999, art . 685, inciso ii, “a”; Parecer Normativo CST nº 173, de 26
de setembro de 1974; Parecer Normativo CST nº 62, de 1976 .
Considerando que o item 5.1. do Edital informa que “Neste Edital fica
estabelecido o limite máximo de r$ 25 .000,00 (vinte e cinco mil reais)
para fins de solicitação dos benefícios ao FEC”, provocando o entendimento de que o valor a ser recebido será o informado neste item .
o EDiTAL FEC 04/2019 – NoSSA CuLTurA – PrEMiAÇÃo passa
a ter a seguinte redação, nos itens que destaca:
5 .1 .2 . o valor informado no item 5 .1 corresponde ao valor líquido do
prêmio, no valor de R$ 25.000,00.
5 .1 .3 . o valor bruto da premiação será de r$ 34 .482,76, sendo aplicável o percentual de 27,5% do imposto de renda .
Belo Horizonte, 03 de fevereiro de 2020 .
rute Costa Assis
Subsecretária de Estado de Cultura
Marcelo Landi Matte
Secretário de Estado de Cultura e Turismo
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FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG
ExTrATo DE TErMo ADiTivo
APQ-02357-15 ; 04/08/2019 ; 03/08/2020 ; Prorrogação , Substituição
de Gestor ;
1 cm -05 1320728 - 1
TErMo DE DoAÇÃo DMP 56/2020
Doadora: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais FAPEMiG . Donatária: uNivErSiDADE FEDErAL DE SÃo JoÃo
DEL rEi – uFSJ .objeto: doação, com encargo, dos equipamentos
adquiridos para execução dosProjetos PPM-00221-11; APQ-01170-11;
APQ-00259-11; APQ-01198-11; APQ-02230-11; APQ-00891-12 .Data
de assinatura: 04/01/2020 . valor Total: r$ 53 .916,20 (Cinquenta e
três mil, novecentos e dezesseis reais e vinte centavos). Signatários:
Thiago Bernardo Borges - Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FAPEMiG e André Luiz Mota, Pró-reitor de Pesquisa e PósGraduação da uFSJ .
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rESuMo DE HABiLiTADoS
o Cel PM Qor Fabiano villas Boas, Diretor de Saúde/iPSM (nos termos do art . 18, do Decreto Estadual nº 45 .741, de 22/09/2011, c/c o
art . 1º, inciso ii, alínea “f” da Portaria nº 491, de 01/06/2015 e Portaria
792/2019- DG/iPSM), cumprindo o disposto no subitem 9 .2 do Edital
de Credenciamento nº 08/2019, referente a contratação de pessoas físicas para atuarem na rede orgânica do SiSAu – Centro odontológico da
Policia Militar e/ou nos Núcleos de Atenção integrada a Saúde - NAiS ,
divulga a relação dos candidatos habilitados por área de atuação:
Clínico Geral Para Urgência Odontológica (Generalista)
Nome
Classificação
Nota
Fabíola Souza oliveira Santos
1º
9,6
vanessa Helena Pires Diniz
2º
1,0
Ana Paula de Carvalho da Fonseca Cruz
3º
1,0
4 cm -05 1320696 - 1

PuBLiCAÇÃo DE ATo DA CoMiSSÃo PAriTáriA
ESTADuAL DE FoMENTo E iNCENTivo A CuLTurA
ExTrATo ATo CoPEFiC 003/2020
A Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (SECuLT) e a Comissão
Paritária Estadual de Fomento e incentivo à Cultura (CoPEFiC) em
cumprimento à Lei nº 22 .944 de 15 de janeiro de 2018, regulamentada
pelo Decreto nº 47 .427 de 18 de junho de 2018, e, conforme os artigos 59 a 61 e 64 da resolução SEC nº 136/2018, divulgam, no site da
Secretaria (www .secult .mg .gov .br), a décima oitava relação dos projetos inscritos na Resolução SEC nº 136/2018 e desclassificados ou não
aprovados, referente à reunião do Colegiado da CoPEFiC de janeiro
de 2020 .
3 cm -05 1320688 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto
Do NortE E NorDEStE DE
miNAS GErAiS - iDENE
ExTrATo TErMo ADiTivo
Extrato do 7º Termo Aditivo ao Contrato nº . 01/2013 celebrado entre
o instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais
– iDENE representado pelo Diretor Geral Nilson Pereira Borges e do
outro lado Nilton Loyola Sarmento . objeto: Prorrogaçãodo períodode
vigência, sem reajuste de valor contratual e ratificar as demais cláusulas
pactuadas no contrato inicial. Vigência: Pelo período de mais 12 (doze)
meses, a contar a partir do dia13 de Fevereiro de 2020 . Assinam: Nilson
Pereira Borges locador e Nilton Loyola Sarmento Locatário .
2 cm -05 1320401 - 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 3202002052106010116.

