sábado, 22 de Fevereiro de 2020 – 39

Minas Gerais - Caderno 1	Diário do Executivo
Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais

EXTRATO DE CONTRATO
Partes: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
e UROCLIN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
OBJETO: Contrato nº 9241885/2020 de locação do imóvel situado na
Avenida Doutor Júlio Rodrigues, nº 920 (2º e 3º andares), Bairro Doutor Laerte Laender (limítrofe com bairro Marajoara), Teófilo Otoni/MG,
CEP: 39.803-145, para funcionamento da DPMG na comarca. Vigência: 60 (sessenta) meses a partir da publicação do extrato do contrato no
Diário Oficial do Estado. VALOR MENSAL: R$ 12.000,00 (doze mil
reais). VALOR TOTAL: R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1441.03.092.726.4150.0001.339039
.20.0.10.1, conforme Lei orçamentária: nº 23.579/2020 e suas alterações. SIGNATÁRIOS: Gério Patrocínio Soares e Felipe Neto Ladeira.
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2020.

CONVOCA CANDIDATOS EM CUMPRIMENTO
A DECISÃO JUDICIAL
COMISSÃO DE CONCURSO - ATO N. 007/2020
A Comissão de Concurso da Defensoria Pública do Estado de Minas
Gerais, no uso de suas atribuições legais, e em atenção ao disposto na
Deliberação n. 016/2018 e Deliberação n. 033/2018 do Conselho Superior da Defensoria Pública e no Edital n.01/2019, comunica a inclusão
de candidatos em virtude de decisão judicial, e consequentemente, a
CONVOCAÇÃO para etapa da Prova Oral: comparecer no dia 07 de
março de 2020, até o horário de 14h (abertura dos portões as 13h),
em endereço disponibilizado na publicação do dia 01 de fevereiro de
2020.
Candidatos Convocados:
2546047
2550750
2547401

3 cm -21 1327619 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS e
HENRY EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA.
Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9235198/2019.
OBJETO: Acréscimo no percentual de aproximadamente 4,55% ao
valor do contrato originário. VALOR TOTAL: R$ 5.925,60 (cinco
mil, novecentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). DOTAÇÃO

Belo Horizonte, 21 de Fevereiro de 2020.
Gério Patrocínio Soares
Defensor Público-Geral e
Presidente da Comissão de Concurso
5 cm -21 1327517 - 1

ORÇAMENTÁRIA: nº 1441.03.092.726.4150.0001.449052.20.0.10.1
e 1441.03.092.726.4150.0001.339039.21.0.10.1, conforme Lei Orçamentária nº 23.579/2020 e suas alterações. Signatários: Gério Patrocínio Soares e Amanda Aparecida de Souza Alves.
Belo Horizonte, 20 de fevereiro 2020.
3 cm -21 1327169 - 1

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PMMG – 7ª RPM/23º BPM – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAÚNA
A PMMG através do 23º BPM e a Secretaria Municipal de Saúde de
Itaúna firmaram acordo de Cooperação Técnica com o seguinte Objeto:
Vacinação contra influenza para o público prioritário, anualmente definido pelo Ministério da Saúde. Vigência: a partir da data de publicação
do Termo de Cooperação até o término da Campanha Nacional de Vacinação contra gripe do ano de 2020.
2 cm -21 1327608 - 1

Polícia Militar do Estado
de Minas Gerais
TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PMMG E MUNICÍPIO DE FORMIGA
PMMG – 63 BPM x Município de FORMIGA. Através da Secretaria
Municipal de Saúde. Objeto: Vacinação contra influenza para o público
prioritário, anualmente definido pelo Ministério da Saúde. O acordante
executará as atividades de vacinação gratuita, contra influenza, durante
o período da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe.

EXTRATO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PMMG – 7ª RPM/23º BPM – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOLIS
A PMMG através do 23º BPM e a Secretaria Municipal de Saúde de
Divinópolis firmaram acordo de Cooperação Técnica com o seguinte
Objeto: Vacinação contra influenza para o público prioritário, anualmente definido pelo Ministério da Saúde. Vigência: a partir da data
de publicação do Termo de Cooperação até o término da Campanha
Nacional de Vacinação contra gripe do ano de 2020.

2 cm -21 1327108 - 1

2 cm -21 1327605 - 1

JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Em cumprimento ao Art. 5º da Lei 8.666/93, o Sr Ten Cel PM Robison de Andrade Santos, Ordenador de Despesas da 17ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, justifica o pagamento fora da ordem cronológica, conforme descrito abaixo:
Mês/Ano¹

CNPJ

Razão Social

05/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

06/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

07/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

08/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

09/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

11/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

10/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

12/2018

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

01/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

02/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

03/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

04/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

05/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

06/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

07/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

08/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

09/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

10/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

11/2019

21.417.423/0001-81

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

CATEGORIA III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Data de Exigibilidade
Justificativa
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o
montante
devido
atualmente
não
pode
ser
suportado
pela
entidade
que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
23/05/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
28/06/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
03/08/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
29/08/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
20/09/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
14/11/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
14/11/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
13/12/2018
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
31/01/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
19/02/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
02/04/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
15/04/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
14/05/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
14/06/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
19/07/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
21/08/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
23/09/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
14/10/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.
A inadimplência e o tempo de atraso está acarretando desequilíbrio financeiro na Autarquia Municipal prestadora dos serviços, de modo que
o montante devido atualmente não pode ser suportado pela entidade que, antes de realizar qualquer procedimento que possa gerar transtornos
25/11/2019
ao serviço efetuado pela PMMG no município de São Lourenço, notificou extrajudicialmente o comando do 57º BPM, solicitando a quitação
das despesas com a maior celeridade possível.

Valor
302,65

247,95

255,91

72,38

90,87

69,45

130,84

70,25

69,02

86,08

187,84

164,71

78,42

127,79

137,46

134,97

142,12

176,00

80,84

1 Mês e ano da competência do comprovante de despesa.
76 cm -21 1327382 - 1

JUSTIFICATIVA DA QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO
Mês/ano

CNPJ

Razão Social

02/2019

27595780/0001-16

02/2019

34.274.233/0025-71

PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

02/2019

00604122/0001-97

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

02/2019

13.637.797/0001-04

UNIDATA AUTOMAÇÃO

CS BRASIL FROTAS LTDA

Harley Wallace Moreira, Maj PM
Ordenador de despesas do CMI

CATEGORIA I - LOCAÇÕES
Data de exigibilidade
Justificativa
19/02/2020
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE
MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas
20/02/2020
despesas. (emp 18, 19, 79 e 107/2019)
CATEGORIA II – FORNECIMENTO
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE
20/02/2020
MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas
despesas. (emp. 85, 99, 124/2019)
CATEGORIA III – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE
20/02/2020
MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas
despesas. (emp. 04, 50, 88/2019)
Considerando a alínea “b”, do inciso XXVI, do anexo I, da Decisão Normativa n. 01/2018, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE
20/02/2020
MG) determina a avaliação do cumprimento do caput do art. 5º da Lei 8.666/93. Justifica-se a quebra da ordem cronológica para pagamento destas
despesas. (emp. 76/2019)

Valor total
R$ 6.000.000,00

R$ 2.565.043,00

R$ 481.994,82
R$ 197.472,00

Ederson de Assis Carvalho, 1º Ten PM
Chefe da SOFI do CMI
20 cm -21 1327183 - 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 3202002212122540139.

