
Minas Gerais  diário do executivo quinta-feira, 08 de Julho de 2021 – 29 
composições de custos unitários constantes do quadro de quantidades, 
que estarão disponíveis no endereço acima citado e no site www .der .
mg .gov .br, a partir do dia 08/07/2021 . A entrega dos envelopes de pro-
posta e documentação deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete 
horas) do dia 26/07/2021 na forma prevista no Edital, no Serviço de 
Protocolo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A visita técnica ocorrerá nos 
19/07/2021 e 20/07/2021, mediante agendamento. Informações com-
plementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo site 
acima mencionado .

AvISo DE LICITAÇÃo
Edital nº: 077/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0127783/2021-85 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará realizar, 
através da Comissão Permanente de Licitação, às 14:00hs (quatorze 
horas) do dia 13/08/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, CoNCorrÊNCIA rEForMA DA 
MurALHA, DA PASSArELA E DAS GuArITAS, E rEForÇo 
ESTruTurAL DA MurALHA Do CoMPLExo PENITENCIárIo 
NELSoN HuNGrIA, No MuNICÍPIo DE CoNTAGEM, ESTADo 
DE MINAS GERAIS, de acordo com edital e composições de custos 
unitários constantes do quadro de quantidades, que estarão disponí-
veis no endereço acima citado e no site www .der .mg .gov .br, a partir do 
dia 08/07/2021 . A entrega dos envelopes de proposta e documentação 
deverá ser realizada até às 17:00hs (dezessete horas) do dia 12/08/2021 
na forma prevista no Edital, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA 
do DEr/MG . A visita técnica ocorrerá nos dias 15/07/2021 de 14:00hs 
às 17:00hs e 16/07/2021 de 09:00hs às 12:00hs, mediante agenda-
mento. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 
3235-1272 ou pelo site acima mencionado .

 DIvuLGAÇÃo DE CLASSIFICAÇÃo E NoTIFICAÇÃo
Edital nº: 016/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0062430/2021-89 . o Pre-
sidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL do Departamento 
de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 
DEr/MG, torna público, após a conferência dos cálculos aritméticos 
e a análise de aceitabilidade das propostas de preços apresentadas à 
licitação em epígrafe, a seguinte classificação: 1° lugar: Construtora 
CENTro LESTE Engenharia Ltda .; 2° lugar: EMCoNBráS Empresa 
de Conservação Brasileira EIrELI; 3º lugar: ECr - Empresa de Cons-
trução e Conservação rodoviária Ltda .; 4° lugar: Construtora ZAG 
Ltda .; 5° lugar: TErrASA Engenharia Ltda .; 6° lugar: LCM Constru-
ção e Comércio S/A e 7° lugar: BTEC Construções Ltda. Diante disso, 
o Presidente da CPL, tendo em vista o empate ocorrido nos termos do 
subitem editalício 9.9.1, notifica a licitante ECR - Empresa de Constru-
ção e Conservação rodoviária Ltda ., a apresentar proposta de preços 
inferior à considerada vencedora do certame, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas contados desta notificação, nos termos dos subitens edita-
lícios 9 .9 .2, “a” e 9 .9 .2 .2 . Informa, ainda, que a nova proposta de preços 
deverá ser entregue no Serviço de Protocolo e Arquivo do DEr/MG, 
em envelope lacrado e devidamente identificado, na forma prevista no 
Edital, sendo que a sessão para abertura da proposta recebida será opor-
tunamente designada .

 JuLGAMENTo DE HABILITAÇÃo
Edital nº: 062/2021 . Processo nº: 2300 .01 .0109864/2021-62 . o Dire-
tor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DEr/MG, torna público que foram habili-
tadas as licitantes: Construtora ZAG Ltda .; CoNSErvASoLo Enge-
nharia de Projetos e Consultoria Técnica Ltda, na licitação, objeto do 
edital em epígrafe. A partir desta publicação fica aberto prazo de (05) 
cinco dias úteis para interposição de recursos e a documentação estará 
à disposição dos interessados no Núcleo de Licitações para análise nos 
horários de 09:00h às 11:00h e 14:00 às 16:00h .

 JuLGAMENTo DE rECurSo E CoNvoCAÇÃo
Edital nº: 031/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0075131/2021-57 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais DER/MG, no uso de suas atribuições 
e à vista do relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, 
acostado ao processo em epígrafe, resolve negar provimento aos recur-
sos interpostos por ETHoS Engenharia de Infraestrutura S/A e BTEC 
Construções Ltda, mantendo-as inabilitadas neste certame. Diante 
disso, o Presidente da Comissão torna público que a reunião de abertura 
da proposta de preços referente à licitação em epígrafe, será realizada 
no dia 09/07/2021 às 13:30h, à Av . dos Andradas, 1 .120, 10º andar - sala 
de reuniões, nesta capital, convocando, assim, todos os interessados em 
participar da referida reunião .

 JuLGAMENTo DE rECurSo E CoNvoCAÇÃo
Edital nº: 044/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0081606/2021-26 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e à 
vista do relatório da Comissão Permanente de Licitação – CPL, acos-
tado ao processo em epígrafe, resolve negar provimento ao recurso 
interposto por MArKA Arquitetura e Engenharia Ltda ., mantendo-a 
inabilitada neste certame . Diante disso, o Presidente da Comissão torna 
público que a reunião de abertura das propostas de preços referente à 
licitação em epígrafe, será realizada no dia 09/07/2021 às 10:30h (dez 
horas e trinta minutos), à Av . dos Andradas, 1 .120, 10º andar - sala de 
reuniões, nesta capital, convocando, assim, todos os interessados em 
participar da referida reunião .

 CoNvoCAÇÃo
Edital nº: 055/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0108643/2021-59 . 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 das Propostas de Preços 
referente à licitação em epígrafe, será realizada no dia 12/07/2021, 
às 15:30h (quinze horas e trinta minutos) à Avenida dos Andradas, nº 
1 .120, sala 1 .003, nesta Capital, convocando assim, todos os interessa-
dos em participar da referida reunião .

 CoNvoCAÇÃo
Edital nº: 056/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0102299/2021-35 . 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 das Propostas de Preços 
referente à licitação em epígrafe, será realizada no dia 14/07/2021, às 
10:30h (dez horas e trinta minutos) à Avenida dos Andradas, nº 1 .120, 
sala 1 .003, nesta Capital, convocando assim, todos os interessados em 
participar da referida reunião .

 JuLGAMENTo DE ProPoSTA DE PrEÇoS
Edital nº: 015/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0064815/2021-05 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, torna público a desclassificação da proposta de preços da socie-
dade empresária BTEC Construções Ltda., na licitação acima referida, 
por apresentar preço unitário inexequível - item editalício 9 .12 - A, pas-
sando a classificação das propostas a ser a seguinte: 1º lugar: Constru-
tora Centro Leste Engenharia Ltda; 2º lugar: EMCoNBráS Empresa 
de Conservação Brasileira EIRELI e 3º lugar: LCM Construções e 
Comércio S/A . Fica aberto prazo de 05 (cinco) úteis para interposição 
de recurso a contar da publicação deste aviso .

 JuLGAMENTo DE ProPoSTA DE PrEÇoS
Edital nº: 054/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0098925/2021-50 . o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do Departamento de 
Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/
MG, torna público o resultado do julgamento das propostas de preços 
apresentada à Tomada de Preços, objeto do Edital em epígrafe, com 
a seguinte classificação definitiva: 1º lugar: TRAVESSIA Engenharia 
Ltda . e 2º lugar: CoNSErvASoLo Engenharia de Projetos e Consul-
toria Técnica Ltda . Fica aberto prazo de 05 (cinco) úteis para interposi-
ção de recurso a contar da publicação deste aviso .

 ProCESSo LICITATÓrIo FrACASSADo
Edital nº: 017/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0060940/2021-64 . o 
Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e à 
vista o relatório da Comissão Permanente de Licitação - CPL acostado 
ao processo em epígrafe, declara FrACASSADo o procedimento lici-
tatório ToMADA DE PrEÇoS para execução do reforço de fundação 
e serviços correlatos no prédio da Escola Estadual Deputado Carlos 
Peixoto Filho, no Município de ubá, Estado de Minas Gerais, uma vez 
que a única licitante participante da licitação, foi considerada inabili-
tada no presente procedimento licitatório .

 rEvoGAÇÃo
Edital 006/2021 . Processo SEI nº: 2300 .01 .0006351/2021-52 . o Dire-
tor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições, tendo 
em vista a recusa das licitantes remanescentes em assumir o contrato 
em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classi-
ficado, REVOGA a CONCORRÊNCIA para Complementação da exe-
cução das condicionantes dos licenciamentos ambientais, trecho Entr° 
Br/040 (Barreira do Triunfo) - Entr° MG/353 (Goianá), com 15,20 km 
de extensão .

 NoTIFICAÇÃo DE DECISÃo
 Processo Administrativo nº 2300 .01 .0165711/2020-61

o Diretor de Construção de obras rodoviárias do Departamento de Edi-
ficações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG, 
no uso de suas atribuições e da competência que lhe atribui o Art. 3º da 
Portaria n° 3 .526, de 25 de julho de 2016, coma redação dada pela Por-
taria n°3 .828, de 24 de janeiro de 2020, e observando o disposto no Art . 
50, da Lei Estadual n° 14 .184, de 31 de janeiro de 2002, com amparo no 
exame das provas, e tudo mais que dos autos constam, principalmente 
com esteio nas declarações e elementos suficientes à formação do juízo 
relativos à questão em foco, bem como de todos ao elementos de prova 
trazidos à colação, restou-se demonstrada a responsabilidade da Con-
tratada Construtora Wantec Ltda ., CNPJ 00 .660 .893/0001-00, para exe-
cução dos serviços de implantação e pavimentação do Contorno de Ita-
pecerica, Segmento - 1 (da estaca 0 à estaca 177), extensão 3,54 Km 
na rodovia MG/164, objeto do contrato PrC-22 .013/17, respeitando os 
princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, contra-
ditório e ampla defesa, o Diretor de Construção de obras rodoviárias, 
de acordo com o relatório da Comissão, determina o ressarcimento 
ao Erário, dos serviços que devem ser executados para a estabilidade 
do aterro localizado entre as estacas 16 e 19 (LE) e para correção dos 
fatos apontados nas fotos do relatório de Auditoria , no valor de r$ 
448 .310,24 (quatrocentos e quarenta e oito mil, trezentos e dez reais e 
vinte e quatro centavos), por meio de emissão de Documento de Arre-
cadação Estadual (DAE) em nome de Construtora Wantec Ltda ., com 
valor atualizado até a data de pagamento .

 DESPACHo
 Objeto: Contratação de empresa filantrópica para locação de mão de 
obra de 30 (trinta) adolescentes trabalhadores, menores de 18 (dezoito) 
anos .
À vista das Justificativas feitas pela Diretoria de Planejamento, Gestão 
e Finanças (31256728) e da Nota Jurídica acostada ao processo acima 
referido, reconheço a ocorrência da condição prevista no art . 25 da Lei 
Federal n .º 8 .666, de 21 de junho de 1993 , rATIFICo o ato de con-
tratação direta com a ASSoCIAÇÃo ProFISSIoNALIZANTE Do 
MENor DE BELo HorIZoNTE diante da qual se constata INExI-
GIBILIDADE DE LICITAÇÃo pelo valor global de r$ 940 .789,08 
(novecentos e quarenta mil setecentos e oitenta e nove reais e oito 
centavos) .

 ExTrAToS DE CoNTrAToS
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais – DEr/MG . Contratada: STrATA Enge-
nharia Ltda . Instrumento: Apostila nº 005/2021 ao Contrato PrC-
24 .001/2019 . Fundamento: Art .65, § 8º da Lei 8 .666/93 . objeto: Inclu-
são da Dotação orçamentária: 2301 .26 .782 .81 .2039 .0001 .449051 .0 .60
.2, do Orçamento Geral do DER/MG para o corrente exercício finan-
ceiro, de acordo com o expediente constante no processo n° 241 .836-
2301/2017 .
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: Are Engenharia Eireli . obra: 
Conclusão da obra de Ampliação da Cadeia Pública – 306 vagas . 
Município: Itajubá . Instrumento: Termo Aditivo DE-004 ao Contrato 
20 .009/2019 . objeto: I- Prorroga o prazo de execução da obra por 30 
dias . II- o contrato passa a vigorar até o dia 04/12/2021 . III- o valor 
contratual de R$ 2.970.418,30 fica decrescido em R$ 2,99, passando a 
totalizar r$ 2 .970 .415,31 . Processo SEI: 2300 .01 .0135492/2021-07
 Contratante: DEPArTAMENTo DE EDIFICAÇÕES E ESTrADAS 
DE roDAGEM Do ESTADo DE MINAS GErAIS – DEr-MG . 
Contratada: ASSPROM- Associação Profissionalizante do Menor de 
Belo Horizonte . Instrumento: CoNTrATo DF- 011/2021 . Contra-
tação, via Inexigibilidade de Licitação, de mão de obra de 30 (trinta) 
adolescentes trabalhadores . valor do Contrato: r$ 940 .789,08 . Prazo 
vigência 12 meses. Dotações orçamentárias: 2301 04 122 705 2500 
0001 339037-02, fonte de recursos 10 .1 .0 e 91 .1 .0 e 4381 26 129 
705 2029 0001 339037-02, fonte de recursos 83 .1 .0 . Processo SEI 
2300 .01 .0136282/2021-17 .
 Contratante: O Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais . Contratada: ArE Engenharia EIrELI . Ins-
trumento: Contrato DE-009/2021 . Fundamento: Edital nº 050/2020 . 
objeto: execução da obra de Construção da Cadeia Masculina - 388 
vagas, situada na Estrada de Frutal / Pirajuba - Zona rural - KM 01, 
no Município de Frutal/MG . valor: r$ 21 .498 .002,95 (vinte e um 
milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, dois reais e noventa e cinco 
centavos), com preços iniciais de Abril/2020 . Dotação orçamentária: 
4141 .06 .421 .152 .1060 .0001 .449051-03 .0 57 .1 - Fonte 57, Processo nº 
2300 .01 .0167405/2020-10 . 

 CoNSELHo DE TrANSPorTE CoLETIvo 
INTErMuNICIPAL E METroPoLITANo – CT 

 SÚMuLA DA 13ª rEuNIÃo vIrTuAL Do CoNSELHo DE 
TrANSPorTE CoLETIvo INTErMuNICIPAL E METroPoLI-
TANo rEALIZADA AoS vINTE NovE DIAS Do MÊS DE JuNHo 
Do ANo DE DoIS MIL E vINTE E uM . (29/06/2021) Aos vinte e 
nove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 9h30, 
(nove horas e trinta minutos), reuniram-se excepcionalmente de forma 
virtual em decorrência da pandemia do Coronavírus (Covid-19), o 
senhor Presidente Érico da Gama Torres, e os seguintes Conselheiros: 
Fernando Antônio Soares Bezerra, Fernando Marcio Mendes, Lorena 
Milagres Peron Antonacci, Márcio Ivanei do Nascimento, Marcos de 
Castro Pinto Coelho, Michelle Guimarães Carvalho Guedes, rodrigo 
Lazaro . A ausência do Conselheiro Ten . Fernando de Abreu Armani foi 
justificada, Na sequência o Presidente fez a conferência do quórum para 
o início da 13ª reunião (décima terceira), e, havendo número suficiente 
de Conselheiros titulares ou suplentes no exercício da titularidade, a 
reunião foi iniciada . Em prosseguimento, o Presidente informou aos 
Conselheiros sobre os ofícios oriundos da PMMG/CPrv nº 05/2021 
e PCMG/GAB-SEC nº . 2032/2020, o qual solicitam a substituição dos 
membros, consequentemente o envio da Minuta de resolução, enviada 
via SEI, para o Gabinete do Secretário . Em seguida, o Presidente posi-
cionou sobre os quantitativos de processos deliberados no CT da 1ª 
a 12ª reunião totalizando 428 processos julgados, e que na Secretaria 
temos ainda 423 para serem distribuídos, por exemplo, 99 processos 
do ano de 2019, 319 processos de 2020, que tratam do descumprimento 
da DELIBErAÇÃo CovID-19 Nº17 de 22/03/2020 e 05 processos 
operacionais sendo que 4 são recuso Administrativo contra Decisão 
SEINFrA . Continuando, o Presidente relatou que em virtude da ausên-
cia da PMMG, PCMG, a possibilidade de fecharmos o ciclo de 2019, na 
14ª reunião prevista para dia 13/07/21, seria distribuir 14 processos por 
Conselheiros . o que foi aceito por unanimidade . Finalizando, a Presi-
dência agradeceu aos Conselheiros . Em prosseguimento, a palavra foi 
passada aos conselheiros para relatos dos processos distribuídos, con-
forme pauta . ProCESSoS DELIBErADoS EM CoNForMIDADE 
CoM A LEI DELEGADA Nº 128, DE 25 DE JANEIro DE 2007: 
orDEM Do DIA . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 430/2021: 
Assunto: opinar sobre aprovação do Termo de Anuência para transfe-
rência das linhas 4447 - Poços de Caldas/Alfenas, via Campo do Cer-
cado e 4448 - Poços de Caldas/Botelhos, para a empresa Max Tour Fre-
tamentos e Turismo Ltda ., recorrente: rápido Sumaré Ltda ., deliberou, 
por unanimidade, opinar pelo indeferimento do pedido de anuência pré-
via para transferência da linha rápido Sumaré Ltda ., para a Empresa 
Max Tur . Fretamentos e Turismos Ltda . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 431/2021: Auto de Infração E0000002183, recorrente: 
Consorcio Linha verde rIT5, deliberou, por maioria negar provimento 
ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 432/2021: Auto de 
Infração E0000002821, recorrente: Consórcio Linha verde - rIT 5, 
deliberou, por unanimidade dar provimento ao recurso, determinando 
o arquivamento do auto de infração . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo N° 433/2021: Auto de Infração E0000004657, recorrente: Con-
sorcio Linha verde - rIT5, deliberou, por maioria negar provimento 
ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 434/2021: Auto de 
Infração E0000004658, recorrente: Consorcio Linha verde - rIT5, 
deliberou, por maioria negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 435/2021: Auto de Infração E000010065, recor-
rente: Paratur Transportes e Turismo Ltda . EPP, deliberou, por unani-
midade negar provimento ao recurso .
 DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 436/2021: Auto de Infra-
ção E0000005206, recorrente: uniminas consorcio - rIT2, delibe-
rou, por unanimidade, não conhecer do recurso por intempestividade . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 437/2021: Auto de Infração 
E0000009321, recorrente: Consorcio Cidade Industrial - CoNCIDI 
- rIT 7, deliberou, por unanimidade, não conhecer do recurso por 

intempestividade . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 438/2021: 
Auto de Infração E0000009284, recorrente: Consorcio Cidade Indus-
trial - CoNCIDI - rIT7, deliberou, por unanimidade, negar provimento 
ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 439/2021: Auto de 
Infração 216113, recorrente: Cristian Douglas Faria Santos, delibe-
rou por unanimidade, Não conhecer do recurso por intempestividade . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 440/2021: Assunto: opinar 
sobre aprovação do Termo de Anuência prévia para transferência da 
linha 3112 – raul Soares/Ipatinga, para viação São roque, recorrente: 
viação São Justino Ltda ., deliberou, por unanimidade, opinar favorá-
vel ao deferimento do pleito . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
441/2021: Auto de Infração E000006630, recorrente: viação Pássaro 
verde Ltda ., deliberou, por unanimidade, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 442/2021: ProCESSo: 
Auto de Infração E0000006289, viação Pássaro verde Ltda ., delibe-
rou, por unanimidade, negar provimento ao recurso . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo N° 443/2021: Auto de Infração E0000006568, 
recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N° 444/2021: Auto de Infração E0000004879, recorrente: Expresso 
Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 445/2021: Auto de Infração 
E0000008753, Recorrente: Onofre Turismo Locações Fretamentos e 
viagens Ltda .-ME, deliberou, por unanimidade, negar provimento ao 
recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 446/2021: Auto de 
Infração E0000009149, Recorrente: Onofre Turismo Locações Freta-
mentos e viagens Ltda .-ME, deliberou, por unanimidade, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 447/2021: 
Auto de Infração E0000009273, recorrente: onofre Turismo Loca-
ções Fretamentos e Viagens Ltda.-ME, deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
448/2021: Auto de Infração E0000009392, recorrente: onofre Turismo 
Locações Fretamentos e Viagens Ltda.-ME, deliberou, por unanimi-
dade, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo N° 449/2021: Auto de Infração E0000004304, recorrente: Con-
sorcio Estrada real - rIT 4, deliberou, por maioria, negar provimento 
ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 450/2021: Auto 
de Infração E0000004465, recorrente: Consorcio Estrada real rIT4, 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo N° 451/2021: Auto de Infração E0000004935, 
recorrente: Consorcio Estrada real rIT 4, deliberou, por maioria, 
negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N° 452/2021: Auto de Infração E0000003664, recorrente: Consor-
cio Estrada real rIT 4, deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 453/2021: Auto de 
Infração E0000003954, recorrente: Consorcio Estrada real - rIT4, 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo N° 454/2021: Auto de Infração E0000004218, 
recorrente: Consorcio Estrada real rIT4, deliberou, por maioria, 
negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 
455/2021: Processo: 1156/SEC/600 Assunto: Linha 1156 - Belo Hori-
zonte/Ituiutaba . Excluir o ponto de seção Pará de Minas/Br-262 e 
incluir o ponto de seção Pará de Minas Terminal rodoviário . Estabe-
lecer restrição de venda de Passagem para a Seção Belo Horizonte/
Pará de Minas Terminal rodoviário, inclusive entre intermediárias, 
recorrente: Empresa Gontijo de Transportes Ltda ., deliberou, por una-
nimidade, opinar favorável ao deferimento do pleito . DELIBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 456/2021: Auto de Infração E000003468, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 457/2021: 
Auto de Infração E000003538, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 458/2021: Auto de Infração E000002322, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso .
 DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 459/2021: Auto de Infração 
E000005904, recorrente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por 
maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo N° 460/2021: Auto de Infração E0000007957, recorrente: Con-
sorcio Metropolitano de Transporte rIT3, deliberou, por unanimidade, 
negar provimento ao recurso .
 DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 461/2021: Auto de Infração 
E0000006489, recorrente: Consórcio Metropolitano de Transporte - 
rIT-3, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo N° 462/2021: Auto de Infração E0000006493, 
recorrente: Consorcio Metropolitano de Transporte - rIT-3, delibe-
rou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 463/2021: Auto de Infração E0000006503, recor-
rente: Consorcio Metropolitano de Transporte - rIT-3, deliberou, por 
maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 464/2021: Auto de Infração E0000006458, recorrente: 
Consorcio Metropolitano de Transporte - rIT-3, deliberou, por maio-
ria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N° 465/2021: Auto de Infração E0000006255, recorrente: Consorcio 
Metropolitano de Transporte - rIT-3, deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 466/2021: 
Auto de Infração E0000006309, recorrente: Consorcio Metropoli-
tano de Transporte - rIT-3, deliberou, por maioria, negar provimento 
ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 467/2021: Auto de 
Infração E0000005647, recorrente: Consorcio Metropolitano de Trans-
porte - rIT3, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 468/2021: Auto de Infração 
E0000005049, recorrente: Empresa Gontijo de Transportes Limitada, 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 469/2021: Auto de Infração E000002329, recor-
rente: Expresso Gardênia Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso contra o voto do relator . Foi designado pelo Presi-
dente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento Interno, 
para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Márcio Ivanei do Nasci-
mento. O motivo foi que, o fato aconteceu durante o final de semana, 
sendo o atraso na saída do veículo de 01h07 min. Horário especificado 
23h00 do dia 25/03/2018, saída do veículo 00h07 do dia 26/03/2018 . 
Fiscal responsável pela ação de plantão sábado e domingo, automa-
ticamente de folga na segunda feira . retorno às atividades no dia 
28/03/2018, data da lavratura do auto de infração . DELIBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 470/2021: Auto de Infração E000004952, recor-
rente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar provi-
mento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 471/2021: 
Auto de Infração E000005898, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo 
Do CoNSELHo N° 472/2021: Auto de Infração E000005905, recor-
rente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso .
 DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 473/2021: Auto de Infração 
E000004953, recorrente: viação Pássaro verde Ltda ., deliberou, por 
maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 474/2021: Auto de Infração E0000006007, recorrente: 
Consorcio Cidade Industrial - CoNCIDI - rIT7, deliberou, por maio-
ria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N° 475/2021: Auto de Infração E0000006008, recorrente: Consorcio 
Cidade Industrial - CoNCIDI - rIT7, deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 476/2021: 
Auto de Infração E0000006262, recorrente: Consorcio Cidade Indus-
trial - CoNCIDI - rIT7, deliberou, por unanimidade, dar provimento ao 
recurso determinando o arquivamento do auto de infração . DELIBErA-
ÇÃo Do CoNSELHo N° 477/2021: Auto de Infração E0000006183, 
recorrente: Consorcio Cidade Industrial - CoNCIDI - rIT7, deliberou, 
por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoN-
SELHo N° 478/2021: Auto de Infração E0000004531, recorrente: 
Consorcio Cidade Industrial - CoNCIDI rIT7, deliberou, por maio-
ria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo 
N° 479/2021: Auto de Infração E0000005204, recorrente: Consorcio 
Cidade Industrial - CoNCIDI rIT7, deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 480/2021: 
Auto de Infração E0000003524, recorrente: Consorcio Cidade Indus-
trial - CoNCIDI - rIT 7, deliberou, por maioria, negar provimento 
ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 481/2021: Auto 
de Infração E0000004530, recorrente: Consorcio Cidade Industrial - 
CoNCIDI rIT7, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 482/2021: Auto de Infra-
ção E0000006372, recorrente: Consórcio Cidade Industrial - CoN-
CIDI - rIT7, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 483/2021: Auto de Infração 
E0000006532, recorrente: uniminas Consorcio rIT 2, deliberou, por 
maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSE-
LHo N° 484/2021: Auto de Infração E0000006531, recorrente: uni-
minas Consorcio - rIT2, deliberou, por maioria, negar provimento ao 
recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 485/2021: Auto de 
Infração E0000001758, recorrente: uniminas Consorcio rIT 2, deli-
berou, por maioria, negar provimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 486/2021: Auto de Infração E0000006533, recor-
rente: uniminas Consorcio rIT 2, deliberou, por maioria, negar pro-
vimento ao recurso . DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 487/2021: 
Auto de Infração E0000006637, recorrente: Consorcio Estrada real 

rIT4, deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso contra o 
voto da relatora . Foi designado pelo Presidente, de acordo com o Art . 
18, Parágrafo 2º, do regimento Interno, para redigir o voto vencedor, o 
Conselheiro Fernando Antônio Soares Bezerra . o entendimento foi por 
não concordância com a tese de prejuízo da defesa em razão do lapso 
temporal da emissão da multa e entrega ao reclamante, e por inexistên-
cia de elementos a favor da defesa da autuada . DELIBErAÇÃo Do 
CoNSELHo N° 488/2021: Auto de Infração E000006336, recorrente: 
Consorcio Cidade Industrial - CoNCIDI rIT 7, deliberou, por maioria, 
negar provimento ao recurso contra o voto do relator . Foi designado 
pelo Presidente, de acordo com o Art . 18, Parágrafo 2º, do regimento 
Interno, para redigir o voto vencedor, o Conselheiro Fernando Már-
cio Mendes . Prevaleceu o entendimento que o Consórcio descumpriu 
as especificações sem justificativas, pois empenhou um quantitativo 
de frota menor que o determinado . ou seja, eles deveriam operar com 
dois veículos na faixa horária de 09h00 e apenas utilizou um veículo . 
DELIBErAÇÃo Do CoNSELHo N° 489/2021: Auto de Infração 
E0000005306, recorrente: Empresa Gontijo de Transportes Limitada, 
deliberou, por maioria, negar provimento ao recurso contra o voto do 
relator . Foi designado pelo Presidente, de acordo com o Art . 18, Pará-
grafo 2º, do regimento Interno, para redigir o voto vencedor, o Conse-
lheiro Márcio Ivanei do Nascimento . o motivo é que o enquadramento 
está correto, conforme voto nº 101 a empresa não está executando o 
serviço da linha de ônibus na forma do regulamento e legislação perti-
nente . A resolução do CoNTrAN nº 216/2006 no artigo 3º é bastante 
clara ao não admitir trincas no para-brisa de veículos . No caso em tela, 
o ônibus tinha 03 (três) trincas no lado esquerdo partindo da borda da 
borracha com aproximadamente 25 cm de comprimento cada, o que 
é contrário ao mencionado na resolução citada . Aprovação da Ata: o 
Presidente coloca em votação a Ata da 13ª reunião de 2021, sendo 
aprovada por unanimidade. Encerramento: Sem outras manifestações 
e nada mais havendo a tratar, o Presidente, agradeceu a participação 
dos Conselheiros e encerrou a reunião às 12h25 . Eu, Neiva da Glória 
de Alcântara Miranda Marinho, lavrei a presente Ata que, depois de 
lida e aprovada pelos Conselheiros, foi assinada por mim, bem como 
pelo Presidente .

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

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG, na qualidade de Autori-
dade de Trânsito, com fulcro nos artigos 281 e 282, do Código de Trân-
sito 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 come-
tidas em rodovias sob circunscrição do DEr/MG, concedendo-lhes, o 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir desta publicação, para inter-
porem recurso de Defesa de Autuação e/ou apresentarem o FICI – For-
mulário 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 Notifica-
ções de Autuação e/ou Penalidade estão disponíveis no site www.der.
mg .gov .br . Editais números: 113200202107072 .
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 JuLGAMENTo DE IMPuGNAÇÃo
Pregão eletrônico 2301901 .0005/2021 . Processo SEI nº: 
2300 .01 .0094710/2021-74 . objeto: PrESTAÇÃo DE SErvIÇoS 
DE ENGENHArIA DE NATurEZA CoNTÍNuA PArA APoIo Ao 
DEr/MG No GErENCIAMENTo DE TrÂNSITo, CoM A DISPo-
NIBILIZAÇÃo DE rECurSoS PArA A DETECÇÃo, A MEDI-
ÇÃo, o rEGISTro, o ProCESSAMENTo DE IMAGENS PArA 
NoTIFICAÇÕES DE INFrAÇÕES DE TrÂNSITo E o APoIo 
ADMINISTrATIvo NoS rECurSoS DE INFrAÇÕES . o Dire-
tor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais - DER/MG, no uso de suas atribuições e em 
face da Nota Jurídica da Procuradoria do DEr/MG, acostada ao pro-
cesso em epígrafe, que adota, JuLGA IMProCEDENTE a impugna-
ção ao edital apresentada pela sociedade empresária ELISEu KoPP 
& CIA . LTDA . 
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SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA
ExTrATo DE TErMo ADITIvo Nº 9261245 .01 .21 

PArTES: EMG/SEJuSP E A CoMPANHIA DE TECNoLoGIA DA 
INForMAÇÃo Do ESTADo DE MINAS GErAIS, ProDEMGE 
ESPECIE: Primeiro termo aditivo ao contrato de prestação de serviço 
de informática n .º INF-3988 .00 oBJETo: incluir a cláusula 9ª – DE 
ProTEÇÃo DE DADoS PESSoAIS, renumerando as cláusulas sub-
sequentes, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de 
Serviços nº 33/2020 de 13/11/2020 . Acrescer ao contrato original o 
valor de r$132 .341,11 que corresponde a 4,45% em virtude da reade-
quação da volumetria dos serviços de Desenvolvimento e Manutenção 
de Sistemas de Informação e Suporte Técnico em Sistemas de Infor-
mações. Incluir subitem g no item 1.2.2 da Especificidades do contrato 
original . Atualizar o subitem 3 .1 .1 e 3 .1 .2 da Cláusula 3ª Da volume-
tria, do contrato original .DoTAÇÃo orÇAMENTárIA: 1451 .06 .1
81 .139 .4412 .0001 .449040 .07 .1 .10 .1 . SIGNATárIoS: AnaLuisa Silva 
Falcão, roberto Tostes reis e Ladimir Lourenco Dos Santos Freitas . 
Assinatura em: 06/07/2021 .
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 HoMoLoGAÇÃo DE PrEGÃo
 Pregão Eletrônico n . º 69/2021 . objeto: Prestação de serviços de pla-
nejamento, organização, formulação de questões, operacionalização, 
logística e execução de concurso público, para provimento de 2 .420 
(duas mil, quatrocentos e vinte) vagas para a carreira de Agente de 
Segurança Penitenciário/Policial Penal . Homologo o lote 1 no valor de 
R$ R$ 5.599.200,00 (cinco milhões, quinhentos e noventa e nove mil e 
duzentos reais)à empresa INSTITuTo NACIoNAL DE SELECoES E 
CoNCurSoS - SELECoN - CNPJ 24 .465 .407/0001-52e lote 2 como 
fracassado . 

Tiago Maduro de Azevedo, Superintendente de Infraestrutura 
e Logística – Belo Horizonte, 07 de julho de 2021 .
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DECISÃo
 Nos termos da Lei Federal nº 8 .666/93, Lei Estadual nº 14 .184/2002, no 
Decreto Estadual nº 45 .902/2012 e naresoluçãoSEJuSP n° 41/2021 ede-
legação de competência publicada em 26 de junho de 2021,ACoLHoa 
recomendação dorelatório Técnico nº 48/SEJuSP/NurEL/2021, de 
22de junhode 2021, emitido pela Comissão Processante Permanente 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Públicanos autos do 
ProcessoAdministrativo Punitivo nº 1450 .01 .0044174/2021-79, que 
recomendou a aplicação à empresaELDorADo rEFEIÇÕES LTDA, 
CNPJ – nº 02 .416 .118/0027-60, com sede na rua Alan Kardec, nº 445, 
Bairro Kennedy, Contagem/MG, a penalidade demulta no valor total 
der$ 14 .766,03 (quatorze mil setecentos e sessenta e seis reais e três 
centavos) .

 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 06 de julho de 2021 .
Carlos vinícius de Souza Figueiredo

 Assessor orçamentário e Financeiro - DEPEN/MG
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HoMoLoGAÇÃo - DESErTo
 Modalidade:Pregão EletrônicoNº 82/2021 .objeto:Aquisição de 
MoToBoMBA SuBMErSÍvEL TrITurADorA, sob a forma de 
entrega integral, conforme especificações, exigências e quantidades 
estabelecidas n o Termo de referência . Informo que o Pregão Eletrô-
nico 82/2021, não acudiu interessados e restou DESErTo . Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança,Belo Horizonte, 07 de julhode 2021 .
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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 3202107072237340129.


