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ATo N .º 1668/2019 DiSPENSA, nos termos do artigo 10, § 5º . da Lei 
n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada pelo Decreto n .º 
31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463, de 13 de janeiro 
de 2005, MArCuS viNiCiuS BrANDÃo DE oLivEirA, Masp n .º 
14788244, da Unidade Acadêmica de Ubá, da função de Professor de 
Educação Superior, Nível iv, Grau A, carga horária de 20 horas aula 
semanais, a contar de 23/07/2019 .

ATo N .º 1676/2019 DESiGNA, nos termos do artigo 10, inciso ii, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação Supe-
rior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Ituiutaba, PATRÍCIA 
ARAÚJO DE LIMA VINHAL, MASP n.° 14759997, classificada no 
Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporária, 
nº 025/2019, vaga 003, com a carga horária de 20 horas aula semanais, 
no período de 25/07/2019 à 12/10/2019 .
ATo N .º 1677/2019 DESiGNA, nos termos do artigo 10, inciso ii, § 
1º . alínea “a”, da Lei n .º 10 .254, de 20 de julho de 1990, regulamentada 
pelo Decreto n .º 31 .930, de 15 de outubro de 1990, c/c a Lei n° 15 .463 
de 13 de janeiro de 2005, para a função de Professor de Educação 
Superior, Nível I, Grau A, da Unidade Acadêmica de Ituiutaba, LEO-
NArDo SEBASTiÃo DELFiNo DE SouZA, MASP n .° 14774459, 
no Edital do Processo Seletivo Simplificado para designação Temporá-
ria, nº 020/2018, vaga 036, com a carga horária de 20 horas aula sema-
nais, no período de 25/07/2019 à 12/10/2019 .

ATo N .º1686/2019 CoNCEDE QuiNQuÊNio, nos termos do art . 
112, do ADCT, da CE/1989, ao servidor JoSE NuNES FiLHo, Masp 
n .º 1033970-3, Professor de Educação Superior, Nível iv, Grau B, da 
Escola de Design, referente ao 6° quinquênio, a partir de 25/07/2019.
ATo N .º1687/2019 CoNCEDE ADiCioNAL SoBrE A rEMuNE-
rAÇÃo DE 10% (DEZ Por CENTo) AoS 30 ANoS, nos termos do 
caput do artigo 113, do ADCT da CE/1989, c/c o art . 37, inciso xiv, da 
Cr/1988, ao servidor JoSE NuNES FiLHo, Masp n .º 1033970-3, Pro-
fessor de Educação Superior, Nível iv, Grau B, da Escola de Design, a 
contar de 25/07/2019 .
ATo N .º 1688/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor JoSE 
NuNES FiLHo, Masp n .º 1033970-3, Professor de Educação Superior, 
Nível IV, Grau B, da Escola de Design, referente ao 6° quinquênio de 
exercício, a partir de 25/07/2019 .

ATo N .º 1689/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, a servidora riTA 
DE CASTro ENGLEr, Masp n .º 1160198-6, Professor de Educação 
Superior, Nível vii, Grau B, da Escola de Design, referente ao 2° quin-
quênio de exercício, a partir de 27/06/2019.
ATo N .º 1690/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor ALLYN-
SoN TAKEHiro FuJiTA, Masp n .º 1175637-6, Professor de Edu-
cação Superior, Nível VII, Grau B, da Unidade Acadêmica de Frutal, 
referente ao 2° quinquênio de exercício, a partir de 28/06/2019.
ATo N .º 1691/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor CLAu-
DIO CHEIB, Masp n.º 1098582-8, Técnico Universitário, Nível III, 
Grau A, da Escola Guignard, referente ao 3° quinquênio de exercício, 
a partir de 03/07/2019 .
ATo N .º 1692/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMio, 
nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, a servidora FErNANDA DE 
PAuLA roCHA, Masp n .º 1098701-4, Analista universitário, Nível 
III, Grau A, da Reitoria, referente ao 3° quinquênio de exercício, a par-
tir de 03/07/2019 .
ATo N .º 1693/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor ANTÔ-
NIO SERGIO FERREIRA DA SILVA, Masp n.º 0971414-8, Técnico 
Universitário, Nível III, Grau A, da Reitoria, referente ao 3° quinquênio 
de exercício, a partir de 12/07/2019 .
ATo N .º 1694/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, a servidora ADALETE 
PEREIRA DE SANTANA, Masp n.º 1099539-7, Técnico Universitá-
rio, Nível III, Grau A, da Escola de Design, referente ao 3° quinquênio 
de exercício, a partir de 12/07/2019 .
ATo N .º 1695/2019 CoNCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊ-
Mio, nos termos do § 4º do art . 31, da CE/1989, ao servidor vALDir 
CLAuDiNo, Masp n .º 1229200-9, Professor de Educação Superior, 
Nível VII, Grau A, da Escola de Música, referente ao 2° quinquênio de 
exercício, a partir de 20/07/2019 .

ATo N .º 1696/2019 rEGiSTrA AFASTAMENTo Por MoTivo 
DE LuTo, nos termos da alínea “b” do art . 201 da Lei nº 869/1952, 
por 8 (oito) dias, ao servidor ENEDEr DoNiZETE roSA, Masp 
n.º 1384966-6, da Unidade Acadêmica de Divinópolis, a contar de 
22/07/2019 .

ATo N .º 1697/2019 CoNCEDE LiCENÇA À GESTANTE, nos ter-
mos do inciso xviii do art . 7º da CF/1988, à servidora Lo-ruANA 
KArEN AMoriM FrEirE SANJuLiÃo, Masp n .º 1386181-0, da 
Unidade Acadêmica de Passos, por um período de 120 dias, a partir 
de 22/07/2019 .

Prof .ª Lavínia rosa rodrigues
reitora

30 1255630 - 1

universidade Estadual de montes 
claros - uNimoNtES

reitor: Prof . Antônio Alvimar Souza
PorTAriA Nº 115 – rEiTor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, resolve: Art . 1º Alterar 
a composição da Comissão de Farmácia e Terapêutica no âmbito do 
Hospital universitário Clemente de Faria, que passa a vigorar com a 
seguinte composição: Cléia Maria Almeida Prado - MASP: 08727315, 
que a presidirá; José Alfreu Soares Júnior - MASP: 14430672; Maria 
Eliza Martins Freire velloso Ferreira Elpes- MASP: 11894672; rafael 
Dias Cordeiro - MASP: 12574208; Silvânia Magda oliveira Silva - 
MASP: 09193749; Tiago Soares Fonseca - CPF: 015784876-09 . Art . 2º 
revogadas as disposições em contrário, especialmente as da Portaria nº 
111- reitor/2017, esta Portaria entra em vigor nesta data . registre-se . 
Divulgue-se . Cumpra-se .

30 1255639 - 1

PorTAriA Nº 111 – rEiTor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, resolve: Art . 1º Dispen-
sar valdirlen do Nascimento Loyolla – MASP 1001547-7, da função 
de Coordenador do Campus de Almenara – localizado no município 
de Almenara/MG da universidade Estadual de Montes Claros - uni-
montes . Art . 2º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria 
tem seus efeitos jurídicos retroativos ao dia 22/02/2019 . registre-se . 
Divulgue-se . Cumpra-se .

30 1255635 - 1

PorTAriA Nº 112 – rEiTor/2019
o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, resolve: Art . 1º Dispensar 
Fabio Palmeira Eleutério – MASP 1115047-1, da função de Coorde-
nador do Campus de unaí– localizado no município de unaí/MG da 
universidade Estadual de Montes Claros - unimontes . Art . 2º revoga-
das as disposições em contrário, esta Portaria tem seus efeitos jurídicos 
retroativos ao dia 22/07/2019 . registre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .

30 1255636 - 1

PorTAriA Nº 113 – rEiTor/2019

o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, resolve: Art . 1º Exonerar, 
a pedido, José Reinaldo Mendes Ruas, MASP 1084580-8, do cargo de 
provimento em comissão PrMC MC 3, de recrutamento amplo, para 
a função de Pró-reitor, na Pró-reitoria de Pesquisa da universidade 
Estadual de Montes Claros – unimontes . Art . 2º revogadas as dispo-
sições em contrário, especialmente a Portaria nº 118-reitor/2019, esta 
Portaria tem seus efeitos jurídicos retroativos a 01/07/2019 . regis-
tre-se . Divulgue-se . Cumpra-se .

30 1255637 - 1

PorTAriA Nº 114 – rEiTor/2019
o reitor da universidade Estadual de Montes Claros – unimontes, 
Professor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições legais, esta-
tutárias e regimentais que lhe são conferidas, resolve: Art .1º Designar 
Clarice Diniz Alvarenga Corsato - Masp 10460053, para responder pela 
Pró-reitoria de Pesquisa da universidade Estadual de Montes Claros – 
unimontes .Art . 2º revogadas as disposições em contrário, esta Portaria 
tem seus efeitos jurídicos retroativos a 02/07/2019 .registre-se . Divul-
gue-se . Cumpra-se .

30 1255638 - 1

PorTAriA Nº 116 – rEiTor/2019

oreitor da universidade Estadual de Montes Claros - unimontes, Pro-
fessor Antonio Alvimar Souza, no uso das atribuições que lhe foram 
conferidas pelo Estatuto e regimento Geral da Autarquia, resolve: Art . 
1º Dispensar Luciana Santos Gonçalves - MASP 1161780-0, a pedido, 
da função de Coordenadora do Programa Hu em Casa do Hospital 
universitário Clemente de Faria, da universidade Estadual de Mon-
tes Claros - unimontes . Art . 2º revogadas as disposições em contrá-
rio, especialmente a da Portaria nº 075 - reitor/2013, esta Portaria tem 
seus efeitos jurídicos retroativos a 17 de maio de 2019 . registre-se . 
Divulgue-se . Cumpra-se .

30 1255640 - 1

rETiFiCAÇÃo DE AviSo DE LiCiTAÇÃo
PMMG-DS-CSC SAÚDE. Retificação do aviso de licitação do Pre-
gão Eletrônico 125/2019, unidade de Compras 1255302, Processo de 
compras 125/2019. Objeto: Aquisição de insumos e acessórios médi-
co-cirúrgicos-hospitalares para o Hospital da Polícia Militar de Minas 
Gerais . Propostas: envio no Portal Compras/MG a partir de 31/07/2019 
até 08:59h do dia 12/08/2019. www.compras.mg.gov.br

2 cm -30 1255158 - 1
AviSo PÚBLiCo

A Polícia Militar de Minas Gerais torna público que está disponibili-
zando sua APi (application programming interface) para o recebimento 
de imagens e dados de sistemas de leitura automática placas veiculares 
para compartilhamento com os policiais militares em atividades opera-
cionais . os contatos devem ser realizados com o Centro de Tecnologia 
em Sistemas às segundas, terças, quintas e sextas das 08:30 às 17:00 e 
às quartas das 08:30 às 13:00 . Telefones: 31 2123-1108/1113 - E-mail: 
cts-desenvolvimento@pmmg .mg .gov .br

2 cm -30 1255182 - 1
ExTrATo DE CoNvÊNio 

PMMG – 24°BPM/6°RPM x Associação do Via Café Garden Shop-
ping. Convênio n° 09/2019. Objeto: Cooperação mútua entre os conve-
nentes visando o aperfeiçoamento do policiamento ostensivo no muni-
cípio de Varginha/MG; Valor Total: R$43.200,00 (Quarenta e três mil e 
duzentos reais).Vigência: data da assinatura até 30/06/2020.

2 cm -30 1255204 - 1
ExTrATo DE CoNTrATo

Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9195722/2018 de Serviço, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) PMMG 
e o(s) fornecedor(es) 14 .723 .350/0001-90 – DiZAro & CorrEA 
LTDA-ME, Processo nº 1259973 000023/2018, CoTEP . objeto: Ser-
viço de locação de multifuncional e prestação de serviços de impres-
são e reprografia, com assistência técnica e manutenção corretiva, pre-
ventiva e especializada, reposição de peças e insumos no 43º BPM da 
18ª região da Polícia Militar de Minas Gerais . Prorrogação contratual . 
Valor total: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais). Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 1251 .06 .181 .110 .4271 .0001 .33 .90 .39 .19 .0 .10 .1 . 
Assinatura: 26/07/2019. Vigência 31/07/2019 a 30/07/2020 Signatá-
rios: pela contratada EvANDro CArLoS CorrEA pela contratante 
MArCoS ANTÔNio DA SiLvA – TEN CEL PM .

3 cm -30 1255294 - 1
ExTrATo DE CoNTrATo

PMMG – CTS - Contrato nº 9 .219 .624/2019, celebrado entre a PMMG 
e a empresa ECS Empresa de Comunicação e Segurança LTDA . objeto: 
aquisição de 150 unidades de baterias para rádio portátil Digital APx-
900, valor de R$ 124.650,00. Vigência 31/12/2019.

1 cm -30 1255547 - 1
EDiTAL DE ProCESSo DE CoMPrA 42/2019 PMMG - CPE

PMMG-CPE, Pregão eletrônico n 09/2019; Processo de Compra 
n1259965 .00042/2019 Contratação de empresa do ramo para for-
necimento de peças, componentes e acessórios genuínos e/ou origi-
nais de primeira linha para frota de veículos do Comando de Policia-
mento Especializado - PMMG nas linhas FiAT; MiTSuBiSHi; ForD; 
vW; MoToCiCLETA HoNDA; MoToCiCLETA YAMAHA; GM; 
rENAuLT; MErCEDES BENZ para o ano de 2019, conforme espe-
cificações mínimas e condições comerciais contidas no anexo I deste 
Edital. Envio de propostas entre 09:00 horas de 12/08/2019 até as 08:59 
horas de 14/08/2019 . Data do Pregão 14/08/2019 09:00 horas . www .
compras .mg .gov .br .

3 cm -30 1255415 - 1

ExTrATo DE ATA rEGiSTro DE PrEÇo
CMB/DAL - PMMG - Atas 10A, 10B, 10C e 10D/2019, Planejamento 
117/2019 - A PMMG torna público que rEGiSTrou o PrEÇo dos 
Lotes 01 e 02 para a empresa AMDA SECuriTY iMPorTADorA 
LTDA - EPP, CNPJ 14 .793 .395/0001-31, para aquisição de cotovelei-
ras e joelheiras para motociclistas; do Lote 03 para a empresa M&A 
MoTo PEÇAS LTDA – EPP, CPNJ 04 .175 .077/0001-53, para aqui-
sição de Luvas de couro meio dedo para motociclistas; do Lote 04 
para a empresa CoMErCiAL SÃo JoSÉ – CoMÉrCio E DiS-
TriBuiÇÃo E PrESTAÇÃo DE SErviÇoS EirELi – ME, CNPJ 
24 .540 .648/0001-19, para aquisição de caneleiras antitumulto e do 
Lote 05 para a empreza HANNovEr PLáSTiCoS S .A, CNPJ 
04 .626 .152/0001-55, para aquisição de escudos antitumulto . A íntegra 
das Atas do rP encontra-se disponível aos interessados no site: www .
compras .mg .gov .br .

4 cm -30 1255621 - 1
ExTrATo DE TErMo ADiTivo

PMMG – 4ª rPM x Prefeitura Municipal de Descoberto – TA nº 02 
ao Convênio nº 38/2017. Objeto: Prorrogação de vigência. Valor: R$ 
28.800,00. Vigência: de 01/08/2019 até 31/07/2020.

1 cm -30 1255330 - 1
ExTrATo DE TErMo DE CESSÃo DE uSo .

PMMG – 12ª rPM x Prefeitura de Santa Bárbara do Leste/MG . Ces-
são de uso; objeto: Cessão de uso de imóvel situado na Av . Geraldo 
Magela, nº 325, centro em Santa Bárbara do Leste/MG. Vigência: 
02/01/2019 até 01/01/2020.

ExTrATo DE TErMo DE rESCiSÃo .
PMMG – 12ª rPM x Prefeitura de São Gonçalo do rio Abaixo/MG . 
Termo de rescisão ao termo de Cessão de uso 05/2016; objeto: res-
cisão amigável de comum acordo do imóvel situado na rua Henriqueta 
rubim, nº 235, Bairro Niterói em São Gonçalo do rio Abaixo/MG, 
com eficácia a contar de 01/03/2019.

3 cm -30 1255347 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA DoS 
SErviDorES miLitArES - iPSm

rETiFiCAÇÃo DE TErMo DE APoSTiLAMENTo
Processo nº 2120 .01 .0000119/2018-79, publicado no “Minas Gerais”, 
n° 147 - edição de 30/07/2019, pág . 27:
Onde se lê: “fica reajustado em razão de alteração de salários das cate-
gorias profissionais em 4,5%, os quais foram atualizados, após homo-
logação da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2019/2019 do 
SETTASPoC .”
Leia-se: “fica reajustado em razão de alteração de salários das catego-
rias profissionais em 4,5%, os quais foram atualizados, após homologa-
ção da Convenção Coletiva de Trabalho – CCT 2019/2019 do SETTAS-
PoC, o valor dos benefícios: vale alimentação de r$ 19,90 (dezenove 
reais e noventa centavos) para r$ 20,80 (vinte reais e oitenta centavos), 
o valor unitário do vale transporte, de r$ 4,05 (quatro reais e cinco 
centavos) para r$ 4,50 (quatro reais e cinqüenta centavos), por força da 
Portaria BHTrANS DPr nº 168/2018, de 26/12/18, e o valor do Auxí-
lio Saúde de 28,32 (vinte e oito reais e trinta e dois centavos) para 35,00 
(trinta e cinco reais), bem como a alteração do percentual de riscos 
Ambientais do Trabalho . Todos retroagindo seus efeitos a 01/01/19 .”;

4 cm -30 1255450 - 1

Editais e Avisos
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
GovErNo DE miNAS GErAiS
ExTrATo Do TErMo DE CoNFiSSÃo DE 
PArCELAMENTo DE DÉBiTo Nº 006/2019

Partes: O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de 
Governo, por intermédio da Subsecretaria de Coordenação e Gestão 
institucional e a Prefeitura Municipal de rosário da Limeira . objeto: 
Confissão de dívida, devido às irregularidades na execução da parceria 
do Convênio nº 1491001015/2015, objetivando a devolução dos recur-
sos não aplicados e apurados quando da prestação de contas . valor: o 
débito apurado, atualizado e corrigido é de R$ 62.963,05. Assinatura: 
22/07/2019 .

3 cm -30 1255390 - 1

GABiNEtE miLitAr Do GovErNADor
AviSo DE LiCiTAÇÃo

PLANEJAMENTo Nº 177/2019 – PrEGÃo PrESENCiAL 
PArA rEGiSTro DE PrEÇoS Nº 09/2019

oBJETo: registro de Preços para a eventual contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de transporte de água potável, 
para atendimento emergencial nas comunidades rurais dos municípios 
afetados pelos desastres da seca ou estiagem . o Edital estará disponí-
vel no site www .compras .mg .gov .br e no GMG a partir de 31/07/2019 . 
Entrega das propostas: 12/08/2019 às 9h00min . Endereço: Sede do 10º 
Batalhão da Polícia Militar, localizado à rua Deputado Plínio ribeiro, 
nº . 2 .810, Bairro Cintra, Montes Claros, Minas Gerais . Para maiores 
informações fineza entrar em contato pelos telefones: (31) 3915-0216. 
Belo Horizonte, 26 de julho de 2019 .

3 cm -30 1255401 - 1

PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS
JuSTiFiCATivA DA QuEBrA DA orDEM CroNoLÓGiCA

Policia Militar de Minas Gerais – Primeira região de Policia Militar – Centro de Apoio Administrativo-1

CATEGoriA iii – PrESTAÇÕES DE SErviÇoS

Mês/
Ano CNPJ/CPF razão Social Data da 

exigibilidade Justificativa valor

05/19 435 .365 .066-15 MAriA JorGE 
DA SiLvA 17/06/2019

- Pagamento a pessoa física de contrato cujo objeto seja imprescindível 
para assegurar a integridade do patrimônio publico ou para manter o 
funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando 
demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de um serviço 
publico de relevância ou cumprimento da missão institucional (aluguel 
de imóvel sede da 18a CiA do 13º BPM);

r$ 5 .600,00

Quartel em Belo Horizonte, 30 de Julho de 2019

Gibran Maciel da Silva, Maj PM                                                                    Arilson Pereira Miranda, 1º Ten PM
Ordenador de Despesas - CAA - 1ªRPM                                                                            Responsável Técnico

8 cm -30 1255352 - 1

PoLÍciA civiL Do EStADo DE miNAS GErAiS
EDiTAL DE LEiLÃo Nº 01414/2019 - CoNSErvADoS / SuCATAS AProvEiTávEiS

o ESTADo DE MiNAS GErAiS, pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETrAN-MG, órgão integrante da estrutura orgânica da Polí-
cia Civil de Minas Gerais, em conformidade com o disposto no art . 22, inciso i, e art . 328, Caput, §§ 14 e 15, da Lei Federal nº 9 .503, de 23 de setem-
bro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro); e consoante com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 623, de 6 de setembro de 2016, torna 
público que realizará LEiLÃo, recebendo o Nº 01414/2019 - CoNSErvADoS - SuCATAS AProvEiTávEiS, de veículos nos pátios vinculados 
ao DETrAN-MG, presidido pelo Leiloeiro Administrativo ELSoN PErEirA BArBoSA, descritos na Portaria/resolução n° 854, de 5 de Julho 
de 2018, que conduzirão a hasta pública, assistido pela Comissão de Leilão do 14ª DELEGACiA DE PoLiCiA CiviL/ELoi MENDES, instituída 
pela Portaria nº 843, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 10 de Setembro de 2016, sendo o evento regido pelas normas gerais 
da Lei Federal nº 8 .666, de 21 junho de 1993, e suas alterações posteriores, no que couberem, para alienação, pela melhor oferta individual de cada 
bem, no estado em que se encontram, de acordo com as regras e disposições deste ato convocatório .

1 - Cláusula Primeira - Do objeto do Leilão:
1 .1 - os objetos deste processo de leilão são veículos apreendidos e recolhidos em pátios, discriminados individualmente no anexo único deste Edital, 
onde, também, constará o valor de avaliação de cada um e a sua condição (se conservado ou sucata);
1.2 - No anexo único deste Edital será indicada a situação atual de cada veículo, especificando se o veículo é conservado ou sucata, objeto deste 
leilão;
1.3 - O veículo considerado CONSERVADO é aquele que se encontra em condição de segurança para trafegar, desde que o arrematante tome todas as 
providências necessárias, no prazo e forma exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9.503/97), e resolução elencada no preâmbulo 
deste Edital, para colocá-lo novamente em circulação;
1.4 - O veículo considerado SUCATA é aquele que se encontra impossibilitado de voltar a circular ou cuja autenticidade de identificação ou legitimi-
dade da propriedade não restar demonstrada, não tendo direito à documentação;
1.5 - Os veículos classificados como SUCATAS, incluídos neste leilão, são divididos em:
i - Sucatas aproveitáveis: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com inutilização de placas e chassi em que conste o 
Número de Identificação do Veículo - registro VIN;
ii - Sucatas aproveitáveis com motor inservível: são aquelas cujas peças poderão ser reaproveitadas em outro veículo, com exceção da parte do motor 
que conste sua numeração, devendo ser inutilizadas as placas e chassi em que conste o Número de Identificação do Veículo, registro VIN;
1 .6 - o veículo considerado SuCATA, não poderá voltar a circular, devendo ser baixado conforme estabelecido no subitem 11 .5;
1 .7 - os lotes de números 1, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 20, 23, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 51, 54, 57, 58, 67, 68 e 69 foram excluídos 
deste processo em razão de inconformidades apresentadas durante o levantamento dos bens a serem leiloados;
1 .8 - os lotes de números 2, 11, 14, 22, 27, 52, 64 e 66, possuem blocos de motor inservível para uso na sua forma original deven do ser destruídos 
pelo arrematante; portanto são sucatas aproveitaveis com motor inservível, conforme descrito no subitem 1 .5, ii;

2 - Cláusula Segunda - Das Disposições Legais:
2 .1 - A presente alienação visa dar cumprimento ao disposto na legislação vigente, em especial, o Código de Trânsito Brasileiro, Lei Federal nº 
9 .503/97, art . 328, Caput, §§ 14 e 15, e a resolução do Conselho Nacional de Trânsito nº 623/2016;
2.2 - Aplica-se no que couber, a Legislação pertinente à matéria: Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações das Leis nº 8.883, de 
8 de junho de 1994, e nº 9 .854, de 27 de outubro de 1 .999; Lei Federal nº 12 .977, de 20 de maio de 2014; Decreto Federal nº 1 .305, de 9 de novembro 
de 1994; Lei Estadual nº 14 .937, de 23 de dezembro de 2003; Decretos Estadual nº 43 .824, de 28 de junho de 2004, e nº 44 .806, de 12 de maio de 
2008; resoluções do Conselho Nacional de Trânsito nº 179, de 7 de julho de 2005, e nº 623, de 6 de setembro de 2016 .

3 - Cláusula Terceira - Do Lance inicial:
3 .1 - o lance inicial terá por base o valor mínimo avaliado e discriminado individualmente no anexo único deste Edital;
3 .2 - os interessados em condições de participação efetuarão lances, a partir do preço mínimo de avaliação constante no anexo único deste Edital, 
considerando vencedor o licitante que houver feito a maior oferta aceita pelo Leiloeiro, desde que satisfaça as condições estabelecidas nas Cláusulas 
constantes neste Edital;
3 .3 - Somente serão aceitos lances presenciais;
3.4 - Uma vez aceito o lance, não se admitirá a sua desistência.

4 - Cláusula Quarta - Da Data, Horário, Local e visita:
4 .1 - o LEiLÃo será realizado na SEDE Do roTArY CLuBE ruA MArCELiNo rESENDE 72, situado na rua Marcelino resende, 72 - Bairro 
Catanduvas, varginha - MG, no dia 16 de Agosto de 2019, com início dos trabalhos marcados para as 10:00 horas, conforme disposto abaixo:
i – no dia 16 de Agosto de 2019, serão colocados a venda e os veículos recolhidos no pátio denominado viLANiCAr, compreendendo os lotes de 
número 2 ao de número 74;
4 .2 - A viSiTA ao pátio PArA iNSPEÇÃo viSuAL dos veículos poderá ser feita pelos interessados no(s) dia(s) 13 a 15 de Agosto de 2019, no 
horário de 09:00 às 17:00 horas, em seu respectivo endereço, a saber:
i – viLANiCAr - CENTro, situado no(a) rua Antonio Tomba, nº 44 - - FirMA, Bairro Centro, Eloi Mendes-MG;
4 .3 - É assegurado a todo interessado o direito de inspecionar, visualmente, todos os veículos automotores, nos dias e horários indicados na Cláu-
sula Quarta, subitem 4.2, pelo que ninguém poderá, posteriormente, alegar qualquer desconhecimento do estado de conservação dos bens, objetos 
do presente leilão .

5 - Cláusula Quinta - Do Leiloeiro:
5 .1 - A Hasta Pública (Leilão Público) será conduzida e levada a efeito pelo Leiloeiro Administrativo, ELSoN PErEirA BArBoSA, matriculado 
sob o número 29586282805, conforme o disposto no preâmbulo deste Edital, que se incumbirá de desenvolver o procedimento, nos dias, horários e 
locais, conforme preconizado neste Edital .

6 - Cláusula Sexta - Das Condições De Participação:
6 .1 - Poderá participar desta licitação de veículo considerado CoNSErvADo, qualquer pessoa física maior de 18 (dezoito) anos ou emancipada, ou 
pessoa jurídica, exceto as pessoas citadas na Cláusula Décima Sexta, subitem 16.2;
6 .2 - Poderão participar do leilão de veículo considerado SuCATA, somente as pessoas jurídicas cujo objeto social seja a desmontagem de veícu-
los automotores e estejam devidamente credenciadas junto ao DETRAN-MG, condição que será verificada pela Comissão de Leilão local mediante 
apresentação da respectiva Certidão de Credenciamento .

7 - Cláusula Sétima - Dos Procedimentos do Leilão:
7 .1 - o leilão será realizado por Leiloeiro Administrativo do 14ª DELEGACiA DE PoLiCiA CiviL/ELoi MENDES procedendo-se na forma da 
legislação pertinente, com acompanhamento da Comissão de Leilão do DETrAN-MG;
7 .2 - Nos locais, horários e dias aprazados, o Leiloeiro Administrativo dará início aos trabalhos, procedendo-se ao pregão, obedecida a ordem dos 
veículos ou dos lotes de veículos especificados no ANEXO ÚNICO deste Edital, para se aferir a melhor oferta, tomando-se por base o valor da 
avaliação;
7.3 - Com o objetivo de tornar mais célere o procedimento, o Leiloeiro Administrativo poderá alterar a ordem dos veículos ou dos lotes de veículos 
especificados no ANEXO ÚNICO deste Edital;
7.4 - Os intervalos dos lances serão definidos pelo Leiloeiro Administrativo;
7 .5 - A simples oferta de lance implica na aceitação expressa pelo ofertante de todas as normas estabelecidas neste Edital, nas condições de venda 
e pagamento do leilão;
7 .6 - Após o pagamento do preço ofertado, o DETrAN-MG emitirá a Nota de Arrematação correspondente;
7 .7 - A presente licitação transferirá o domínio e a posse dos veículos automotores relacionados no anexo único, livres e desembaraçados de todos 
e quaisquer ônus, exceto DPvAT, no estado de conservação em que se encontram, não cabendo, em nenhuma hipótese, ao Estado de Minas Gerais 
qualquer responsabilidade quanto à conservação ou reparo dos mesmos;
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