
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quinta-feira, 04 de outubro de 2018 – 37 
de árvores isoladas, vivas em meio rural - Paracatu/MG - PA/Nº 07030000775/18 . *Maria José Alves ulhoa/Fazenda Gouveia e Santo Antônio dos 
olhos D’água - intervenção em APP CoM supressão de vegetação nativa - Paracatu/MG - PA/Nº 07030000781/18 . *Luciana Botelho Carneiro e 
outro/Fazenda Guariroba - intervenção em APP SEM supressão de vegetação nativa - Paracatu/MG - PA/Nº 07030000795/18 . *votorantim Metais 
Zinco S . A ./Fazenda Claro lugar Cercado - Supressão da cobertura vegetal nativa sem destoca - vazante/MG - PA/Nº 07030000799/18 . *Lean-
dro Morato resende/Fazenda vazante lugar Forquilha - Corte/aproveitamento de árvores isoladas, vivas em meio rural - vazante/MG - PA/Nº 
07030000835/18 . *Município de Natalândia/Fazenda riacho dos Cavalos - intervenção em APP SEM supressão de vegetação nativa - unaí/MG 
- PA/Nº 07040000059/18 . *regina Bilac Pinto/Fazenda unaí-Brasília, Buritis, Pântano e Catingueiro - Corte/aproveitamento de árvores isoladas, 
vivas em meio rural - unaí/MG - PA/Nº 07040000061/18 . *Celina Francisca de Freitas/Sítio Crv - Supressão da cobertura vegetal nativa com des-
toca - unaí/MG - PA/Nº 07040000063/18 .
(a) Afonso rodrigues Boaventura . unidade regional de Florestas e Biodiversidade urFBio Noroeste .

iNForMA Do iNDEFEriMENTo DE SoLiCiTAÇÃo DE AuToriZAÇÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL
o Supervisor regional do iEF da urFBio Noroeste, torna público o indeferimento dos processos de Autorização para intervenção Ambiental e 
Regularização de Reserva Legal não vinculado a licenciamento abaixo identificados:
 *Thiago Marson Casavechia e outros/Fazenda Boa Esperança - Supressão da cobertura vegetal com destoca e intervenção em APP CoM supressão 
de vegetação nativa - Bonfinópolis de Minas/MG - PA/Nº 07020000240/18. Motivo: por impossibilidade Técnica. *Josino Guimarães/Fazenda Santa 
Catarina - regularização reserva Legal - relocação (Portaria 204) e intervenção em APP SEM supressão de vegetação nativa - Lagoa Grande/MG 
- PA/Nº 07020000701/17 . Motivo: por impossibilidade Técnica .
(a) Afonso rodrigues Boaventura . unidade regional de Florestas e Biodiversidade - urFBio Noroeste .
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 JuSTiFiCATivA PArA iNExiGiBiLiDADE 
DE CHAMAMENTo PÚBLiCo

Justifico para Inexigibilidade de Chamamento Público, no uso da com-
petência delegada pelo Decreto Estadual nº 47 .132 de 21 de janeiro de 
2017, nos termos do Parecer Jurídico nº 210/16-AJu/SEAP 538 - asla, 
para a formalização de parceria entre a Secretaria de Administração 
Prisional – SEAP e a Associação de Proteção e Assistência aos Con-
denados de Frutal – Feminina, com fulcro no art . 31, da Lei Federal 
nº 13 .019/2014 .
Conforme art. 32, §2º da Lei Federal nº 13.019/2014, fica estipulado o 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste, para a impug-
nação da justificativa da Inexigibilidade de Chamamento Público, que 
deverá ser protocolado no protocolo geral, localizado na Cidade Admi-
nistrativa Presidente Tancredo Neves – rod . Papa João Paulo ii, 4 .143 
– Serra verde – Edifício Minas – 1º andar - CEP: 31 .630-900 – Belo 
Horizonte/MG, aos cuidados da Secretaria de Estado de Administração 
Prisional, cujo representante legal é o Dr . Serjo Barbosa Menezes . A 
impugnação deverá ser apresentada em envelope lacrado .
 Outrossim, a Justificativa e o Parecer Jurídico referentes à Inexigibili-
dade de Chamamento Público encontram-se disponíveis na íntegra no 
site eletrônico http://www .seap .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018 .

Marcelo José Gonçalves da Costa
Secretário de Estado Adjunto da Administração Prisional
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AviSo DE LiCiTAÇÃo

Pregão Eletrônico nº 183/2018 . objeto: Prestação de serviço de con-
fecção e instalação de estrutura porta-pallet dos imóveis onde estão 
instalados o Almoxarifado Central e a Central de Abastecimento Far-
macêutico . Abertura dia 18/10/2018, às 10:00hs, no sitewww .compras .
mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no mesmo site . o cadastramento 
de propostas inicia-se no momento em que for publicado o edital no 
Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automati-
camente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão . 
Secretaria de Estado de Administração Prisional – rodovia Papa João 
Paulo ii, n° 4143 - Edifício Minas, 4º andar – Serra verde – Cidade 
Administrativa . Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018 .
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HoMoLoGAÇÃo
Pregão Eletrônico n .º 48/2018 . objeto:Aquisição de 72 (setenta e dois) 
módulos de memória para expansão da capacidade de processamento 
dos servidores alocados na Sala Cofre . Homologo o julgamento do 
processo licitatório à empresa iDATA DiSTriBuiDorA DE EQui-
PAMENToS DE iNForMáTiCA LTDA- CNPJ 12 .380 .716/0001-40 
para lote 1, no valor de r$ 195 .668,64conforme decisão do Pregoeiro . 
Coordenação de Planejamento, Gestão e Finanças - Marcelo orrico de 
Souza . Belo Horizonte, 03 de ouTuBro de 2018 .

2 cm -03 1151371 - 1
EDiTAL SEPLAG/SEDS Nº . 09/2013 de 06 DEZEMBro de 2013

CoNCurSo PÚBLiCo PArA ProviMENTo DE CArGoS DA 
CArrEirA DE AGENTE DE SEGurANÇA SoCioEDuCATivo 
Do QuADro DE PESSoAL DA SECrETAriA DE ESTADo DE 
SEGurANÇA PÚBLiCA
 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG), a Secre-
taria de Estado de Segurança Pública (SESP) e o instituto Brasileiro 
de Formação e Capacitação (iBFC), no uso de suas atribuições, con-
siderando a sentença judicial proferida nos autos do processo nº 
9100235 .48 .2016 .813 .0024, DECLArAr a ilegalidade do ato admi-
nistrativo que eliminou o autor WESLLEY DE SouSA MorAES, 
inscrição: 2004049-0, concorrente à vaga para uBErABA – 5ª riSP 
na Quarta Etapa Comprovação de idoneidade e Conduta ilibada, pre-
vista no Edital SEPLAG/SEDS nº 09/2013, bem como DETErMiNAr 
a reinclusão do nome do autor no certame, garantindo sua eventual 
nomeação, posse e exercício no cargo de Agente de Segurança Socio-
educativo pretendido .
 Por fim, CONVOCAM para a 5ª. Etapa – EXAMES MÉDICOS – de 
caráter eliminatório .ocandidato deverá comparecer à viTAL – Medi-
cina do Trabalho, localizada na rua Espírito Santo, 341 – Sala 02 – 
Centro – Belo Horizonte/MG, na data de 08 de outubro de 2018, às 
14:00h, observado o disposto no item 14 e seguintes do Edital de Aber-
tura 09/2013 .

SÉrGio BArBoZA MENEZES
Secretário de Estado de Segurança Pública

CÉSAr CriSTiANo DE LiMA
Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão
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ExTrATo DE CoNTrATo Nº 02743 .2018

PArTES: EMG/SESP e MiCroSENS S .A . ESPÉCiE: Contrato de 
fornecimento . oBJETo: Este Contrato tem por objeto a aquisição de 
Material de Informática, de acordo com as especificações e detalhamen-
tos consignados no Termo de referência do Pregão Eletrônico de regis-
tro de Preços Planejamento n° 02/2018, e da Ata de registro de Preços 
n° 121E/2018 que, juntamente com a proposta da Contratada, passam a 
integrar este instrumento, independentemente de transcrição . viGÊN-
CiA: o presente contrato terá seu prazo de vigência por 03 (três) meses, 
a partir de sua assinatura, sem prejuízo do prazo de garantia, constante 
de Cláusula Quinta . vALor: o preço global do presente contrato é de 
r$ 49 .300,00 (quarenta e nove mil e trezentos reais) no qual já estão 
incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRA-
TADA, sendo o valor unitário por item r$ 493,00 na quantidade de 100 
unidades . Descrição do item constante na Cláusula Terceira do presente 
instrumento . DoTAÇÃo orÇAMENTáriA: as despesas decorrentes 
deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária de n° 169
1 .06 .183 .205 .4618 .0001 .4 .4 .90 .30 .16 .0 .10 .1 SiGNATárioS: Marcelo 
orrico de Souza, Luciano Tercílio Biz .Assinatura em: 03 .10 .2018
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SuPEriNTENDÊNCiA DE CoMPrAS, CoNTrAToS E 
CoNvÊNioS/DirEToriA DE GESTÃo DE CoMPrAS

AviSo DE LiCiTAÇÃo
rEF .: PrEGÃo ELETrÔNiCo N .º 18/2018 - ProCESSo DE CoM-
PrA N .º 1261347 - 60/2018 .

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio 
de sua Superintendência de Compras, Contratos e Convênios, torna 
pública a licitação Pregão Eletrônico N .º 18/2018, que tem por objeto a 
aquisição de equipamentos (maca, cadeira de rodas e bebedouro) para 
atender as necessidades básicas de acessibilidade de alunos com defi-
ciências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
nas escolas da rede estadual de ensino . As propostas comerciais deve-
rão ser enviadas por meio do site: www .compras .mg .gov .br na opção 
“PrEGÃo”, até o dia 19/10/2018, às 08h59min . A sessão pública terá 
início no dia 19/10/2018, às 09h00min . uma cópia do Edital poderá 
ser obtida nos siteswww .compras .mg .gov .breseecompras .educacao .
mg .gov .br .Maiores informações poderão ser obtidas por meio dos tele-
fones (31) 3915-3152/56 .
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 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 

GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE
A Caixa Escolar vasco Santos, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 17/10/2018, às 11:00 horas, Pro-
cesso licitatório nº 002/2018, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE vasco San-
tos, localizada à rua Dr . Edmar Cunha n° 10, Araxá- CEP 38183-296 
- Telefone (034) 3661-1494, e-mail: prestacaodecontas .vascosantos@
gmail .com até o dia 16/10/2018, às 17:00 horas .
 Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE

A Caixa Escolar “São Francisco de Sales” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 11 de outubro de 
2018, às 14:00 horas, Processo licitatório nº 003/2018, Modalidade: 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios para beneficiar os alu-
nos do Ensino Médio com a alimentação escolar PNAE . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da E .E .São Francisco de Sales, localizada na Avenida 06(Seis) n° 468 
–Centro, Município de São Francisco de Sales-MG - CEP: 38260-000 – 
Telefone (034) 3413-1231, e-mail: escola .159646@educacao .mg .gov .
br . até o dia 10 de outubro de 2018, às 22:00horas .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentos – PNAE 
01/2018
A Caixa Escolar da E .E . Prof . Alceu Novaes, torna público para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 11/10/2018, às 13:30 
horas, Processo licitatório nº 04/2018, Modalidade convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e copiado edital 04/2018, completo na sede 
da E .E . Prof . Alceu Novaes . Em uberaba – MG, localizada na av . Dr . 
Hélio Luiz da Costa, 865, Conjunto Guanabara, CEP 38 .081-100, tele-
fone (34) .3338 .8864, e-mail: escola .159999@educacao .mg .gov .br, até 
o dia 10/10/2018, 13h30 .
 Extratode Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Dr . José Cordeiro de Campos torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/10/2018, 
às 10 horas, Processo licitatório nº 03/2018, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE - Educação 
integral . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Dr . José Cordeiro de Campos, localizada àrua: 
João Soares de Souzan – 920 – CEP 38970 – 000Telefone (037) 3426-
1293, e-mail:escola .158534@educacao .mg .gov .braté o dia 18/10/2018, 
às 13:00h .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Coronel José Adolfo de Aguiar torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/10/2018, às 
08:00h, Processo licitatório nº 04/2018, Modalidade convite para aqui-
sição de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE  . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E . 
E . Coronel José Adolfo de Aguiar, localizada na rua Carlos Barbosa, 
nº 36 Bairro Santa Luzia Araxá - MG – CEP 38184-096 - Telefone 
(034) 3661 .1206, e-mail:escola .158186@educacao .mg .gov .br até o dia 
15/10/2018, às 18:00 h .
 Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Francisca Justiana de Andrade, para conhecimento dos 
interessados, fará realizar no dia 11/10/2018, às 17h30 min, Processo 
Licitatório Nº 04/2018, modalidade convite para aquisição de Gêneros 
Alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópias do edital completo na sede da EE Antônio Ferreira 
Barbosa, localizada na rua ribeirão São Domingos, n° 1159, Municí-
pio de iturama– MG - CEP 38280000 Telefone (34) 3411-0328, e-mail: 
escola .159166@educacao .mg .gov .br , até o dia 10/10/2018, às 18h .
 Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – Contra-
partida Estadual
A Caixa Escolar vasco Santos, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 17/10/2018, às 10:30 horas, Pro-
cesso licitatório nº 003/2018, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos Contrapartida Estadual . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE vasco Santos, localizada à rua Dr . Edmar Cunha n° 10, Araxá- CEP 
38183-296 - Telefone (034) 3661-1494, e-mail: prestacaodecontas .vas-
cosantos@gmail .com até o dia 16/10/2018, às 17:00 horas .
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Juscelino Kubistchek de oliveira realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresen-
tar a documentação prevista em conformidade com o seu regulamento 
Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE 
Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
05/11/2018 até às 10:00, na E .E . Nossa Senhora da Abadia, localizada 
na rua Dr: Ludovice, n° 815, Município de uberaba – MG – CEP: 
38026-050 Telefone 034 3322-6626, e-mail: escola .abadia@gmail .
com . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede 
da própria escola e na página da internet: http://www .portaldaagricul-
turafamiliar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Professora Luzia de Melo rodrigues, realiza Chamada 
Pública nº 004/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os grupos Formais e informais deverão apresen-
tar a documentação prevista em conformidade com o seu regulamento 
Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE 
nº 026/2013 e nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
24/10/2018 das 13:00 às 17:30, na Escola Estadual Escritora Carolina 
Maria de Jesus, localizada à rua Professora Edina Borges Mendes nº 
388, município de Sacramento – MG, CEP 38 .190-000, telefone (sem 
nº telefone), e-mail: escola .361224@educacao .mg .gov .br . os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da própria escola 
e na página da internet: www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Professora Luzia de Melo rodrigues, realiza Chamada 
Pública nº 005/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os grupos Formais e informais deverão apresen-
tar a documentação prevista em conformidade com o seu regulamento 
Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE 
nº 026/2013 e nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
24/10/2018 das 13:00 às 17:30, na Escola Estadual Escritora Carolina 
Maria de Jesus, localizada à rua Professora Edina Borges Mendes nº 
388, município de Sacramento – MG, CEP 38 .190-000, telefone (sem 
nº telefone), e-mail: escola .361224@educacao .mg .gov .br . os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da própria escola 
e na página da internet: www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Dr . Mello vianna realiza Chamada Pública nº 04/2018 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documentação 
prevista em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licita-
ção, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 026/2013 
e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 25/10 das 
8:00 às 16:00 na E .E .Dr . Afonso Pena Júnior , localizada na Av .Capitão 
Borges , n° 250 – Centro, Município de Sacramento – MG - CEP 
38190 .000 Telefone (034) 3351-4485, e-mail:-escola .159492@educa-
cao .gov .mg .br  . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na sede da própria escola e na página da internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Dom Pedro ii, realiza Chamada Pública nº 03/2018 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documentação 
prevista em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licita-
ção, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 026/2013 e 
Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 25/10/2018 
das 07: 00 horas às 17:00 horas, na EE Dom Pedro ii, localizada na 
Avenida Nove, n° 966 – Centro, Município de união de Minas – MG 
- CEP 38 .288-000 Telefone 34-3456-1324 e-mail: escola .159310@edu-
cacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na sede da própria escola e na página da internet: http://www .
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
 Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Delfim Moreira realiza Chamada Pública nº 01/2018 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Esco-
lar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documentação 
prevista em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licita-
ção, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 026/2013 e 
Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 24/10/2018 
das 7 horas às 12horas, na EE Delfim Moreira, localizada na Av. Getú-
lio vargas, n° 75 – Centro, Município de Araxá-– MG - CEP 38183-192 
Telefone (34) 36611881, e-mail: delfim.moreira@bol.com.br Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da própria 
escola e na página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br
Extrato de Edital para Publicação Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Comendador Gomes ,realiza Chamada Pública nº 07 
/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar ,do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimen-
tação Escolar  .os Grupos Formais e informais deverão apresentar a 

TErMo ADiTivo
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9159096/2017 celebrado entre o ins-
tituto Estadual de Florestas – iEF e a empresa rr LEGuMES LTDA . 
– ME, cujo é o acréscimo de 25% do valor inicial do contrato e a pror-
rogação da vigência por mais 3 meses . valor Global: r$ 64 .399,02 . 
vigência 03 três) meses, a contar da data de publicação . Dotação orça-
mentária: 2101 .18 .541 .143 .4433 .0001 .33 .90 .30 .08-0 .52 .1 . e 2101 .18 .5
41 .143 .4433 .0001 .3 .3 .90 .30 .08 .0 .60 .1
Data de Assinatura: 03 de outubro de 2018 .
(a) Henri Dubois Collet – Diretor Geral – iEF
(a) roosevelt de oliveira Miranda – rr Legumes Ltda . – ME

HoMoLoGAÇÃo
o instituto Estadual de Florestas, através do Escritório regional de 
Florestas e Biodiversidade Mata- ErMata torna público o resultado 
da licitação na modalidade Pregão Presencial nº01/2018, realizada em 
primeira sessão em 09 de agosto de 2018 e segunda sessão em 11 de 
setembro de 2018 . objeto: concessão de uso de espaço público, a título 
oneroso, de 1 (uma) área com 341,00m², para a instalação e explora-
ção de lanchonete/restaurante dentro do Parque Estadual do ibitipoca 
- PEib . vencedora: Paulo ricardo rodrigues Campos - MEi (CNPJ 
15 .586 .486/0001-69) .
ubá, 02 de outubro de 2018 .
Henri Dubois Collet – Diretor Geral do iEF
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seCretaria de estado de saúde

ExTrATo DE ProrroGAÇÃo DE viGÊNCiA 
DE TErMo DE DESCENTrALiZAÇÃo DE 

CrÉDiTo orÇAMENTário – TDCo .

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Descentralização de Crédito 
orçamentário nº . 019/2017 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais . objeto: prorrogar a vigência 
de 28 de dezembro de 2018 até 23 de setembro de 2020 .Assinatura: 
02/10/2018 . Signatários: Nalton Sebastião Moreira da Cruz (Secretário 
de Estado de Saúde) e vânia Maria Souza Melo Pinto da Cunha (Presi-
dente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) .

3 cm -03 1151538 - 1
AviSo DE ArQuivAMENTo

CoMiSSÃo DE APurAÇÃo DE irrEGuLAriDADES
Processo Administrativo nº 55/2015 Contratante SES/MG Contratada 
Eli Lilly do Brasil LTDA . CNPJ 43 .940 .618/0001-44 . Em 01 de outu-
bro de 2018 foi decidido o arquivamento dos autos após a empresa efe-
tuar o ressarcimento ao erário referente o Processo Administrativo nº 
55/2015 .
Superintendente de Gestão

2 cm -03 1151703 - 1
ErrATA Do ExTrATo Do TErMo DE CoNTrATo Nº 139/2018
Errata do Extrato do Termo de Contrato n° 139/2018, celebrado entre 
o EMG/SES/SuS-MG e a Associação dos Amigos do Hospital itanho-
mi-AAH/Hospital São vicente de Paulo de itanhomi, do município 
de Itanhomi/MG, publicado na “Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais” dia 28/09/2018, pág . 29 . Índice: Editais e Avisos . onde SE LÊ: 
Assinatura: 26/09/2018; LEiA-SE: Assinatura: 21/09/2018 . Belo Hori-
zonte, 03 de outubro de 2018 .

ErrATA Do ExTrATo Do TErMo DE CoNTrATo Nº 109/2018
Errata do Extrato do Termo de Contrato n° 109/2018, celebrado entre 
o EMG/SES/SuS-MG e a Fundação Comunitária de Saúde de Can-
deias/Hospital Carlos Chagas, do município de Candeias/MG, publi-
cado na “Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais” dia 28/09/2018, 
pág . 28 . Índice: Editais e Avisos . onde SE LÊ: Assinatura: 26/09/2018; 
LEiA-SE: Assinatura: 18/09/2018 . Belo Horizonte, 03 de outubro de 
2018 .

ErrATA Do ExTrATo Do TErMo DE CoNTrATo Nº 077/2018
 Errata do Extrato do Termo de Contrato n° 077/2018, celebrado entre o 
EMG/SES/SuS-MG e o instituto de São vicente de Paulo, do municí-
pio de Cássia/MG, publicado na “Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais” dia 28/09/2018, pág . 28 . Índice: Editais e Avisos . onde SE LÊ: 
Assinatura: 26/09/2018; LEiA-SE: Assinatura: 18/09/2018 . Belo Hori-
zonte, 03 de outubro de 2018 .

ErrATA Do ExTrATo Do TErMo DE CoNTrATo Nº 140/2018
Errata do Extrato do Termo de Contrato n° 140/2018, celebrado entre 
o EMG/SES/SuS-MG e a Santa Casa de Misericórdia de itaguara, do 
município de Itaguara/MG, publicado na “Imprensa Oficial do Estado 
de Minas Gerais” dia 28/09/2018, págs . 28 e 29 . Índice: Editais e 
Avisos . onde SE LÊ: Assinatura: 26/09/2018; LEiA-SE: Assinatura: 
18/09/2018 . Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018 .

ErrATA Do ExTrATo Do 1º TErMo ADiTivo Ao TErMo DE 
CoNTrATo Nº 017/2013
 Errata do Extrato 1ª Termo Aditivo do Termo de Contrato n° 017/2013, 
celebrado entre o EMG/SES/SuS-MG e a Santa Casa de Misericórdia 
de Passos, do município de Passos/MG, publicado na “Imprensa Oficial 
do Estado de Minas Gerais” dia 30/06/2018, págs . 112 e 113 . Índice: 
Editais e Avisos . onde SE LÊ: Assinatura: 28/06/2018; LEiA-SE: Assi-
natura: 25/06/2018 . Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018 .

9 cm -03 1151615 - 1
rETiFiCAÇÃo

Pregão Eletrônico rP nº . 243/2018
objeto: Medicamentos sob Ação Judicial .
 Alteração da Data de Licitação do Pregão supra mencionado:
onde se lê: Data de abertura 27/09/2018 às 09:00hs
 Leia-se: Data de abertura 19/10/2018 às 09:00hs
Maiores informações pelo telefone (031) 3916-0066

Belo Horizonte, 03 de outubro de 2018 .
2 cm -03 1151331 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9196632/2018
 de prestação mensal do serviço telefônico fixo comutado (STFC), na 
modalidade local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para 
móvel e na modalidade longa distância nacional, fixo para fixo e fixo 
para móvel, firmado entre o Estado de Minas Gerais e TELEMAR 
NorTE LESTE S/A, CNPJ 33 .000 .118/0001-79 - Processo de Compras 
nº 1321127000029/2018, SEi 1320 .01 .0015695/2018-35 . vigência 12 
(doze) meses a partir da publicação . o valor do contrato: r$ 227 .737,92 
(duzentos e vinte e sete mil, setecentos e trinta e sete reais, noventa 
e dois centavos) . Dotação orçamentária: 4291 .10 .122 .701 .2103 .0001-
339040-10 .1 iAG: 0 . Assinam: Nalton Sebastião Moreira da Cruz pela 
SES/MG, Sr . Mitsuo orlando Nonaka e Sr . Eduardo Camargos Lopes 
Batista, pela Telemar Norte Leste S/A .

3 cm -03 1151775 - 1

esCola de saúde públiCa do 
estado de minas Gerais - esp

 ExTrATo DE JuSTiFiCATivA DE PAGAMENTo – 
Empresa: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ: 
10 .426 .715/0001-64 – Contrato 205 – Fatura: 2413223 – valor: r$ 
602,36 – Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronológica de 
despesa liquidada – relevantes razões de interesse público – A íntegra 
desta justificativa encontra-se à disposição no processo de compra.

 Extrato de Justificativa de Pagamento – Empresa: Consórcio Opera-
cional do Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus do Município 
de Belo Horizonte - CNPJ: 04 .398 .505/0001-07 – Contrato 9040454 
– Nota Fiscal: 3887432 – Valor: R$ 3.219,07 – Justificativa: necessi-
dade de quebra da ordem cronológica de despesa liquidada – relevantes 
razões de interesse público – A íntegra desta justificativa encontra-se à 
disposição no processo de compra . 

3 cm -03 1151553 - 1
CrEDENCiAMENTo DE PESSoA FÍSiCA

A Diretora Geral da Escola de Saúde Pública do Estado de Minas 
Gerais – ESP/MG, torna público e informa aos interessados, nos ter-
mos da Portaria ESP-MG n°̣ 29, de 10 de outubro de 2017, a aber-
tura das inscrições do Processo de Credenciamento de Pessoa Física 
n° 008/2018, Curso Técnico em Saúde Bucal, funções de docente de 
dispersão/estágio e coordenador assistente local . As inscrições estarão 
abertas das 10:00hs do dia 04 de outubro de 2018 às 17:00hs do dia 18 
de outubro de 2018 . o edital completo e demais informações sobre o 
credenciamento estão disponíveis no site da ESP/MG, através do ende-
reço eletrônico http://www .esp .mg .gov .br .

3 cm -03 1151402 - 1
ExTrATo DE JuSTiFiCATivA DE PAGAMENTo 

– Empresa: Agência de integração Empresa Escola LTDA - CNPJ: 
01 .406 .617/0001-74 – Contrato 9074257 – Nota Fiscal: 14191– valor: 
R$ 21.064,00 – Justificativa: necessidade de quebra da ordem crono-
lógica de despesa liquidada – relevantes razões de interesse público 
– A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no processo de 
compra .

2 cm -03 1151549 - 1
 ExTrATo DE CoNTrATo

 Extrato do contrato nº 9196705/2018para prestação de Serviços Téc-
nicos Educacionais, firmado com Rinaldo Conde Bueno, na função de 
orientador no Curso Especialização em Atenção a usuários de Dro-
gas no SuS . A vigência compreenderá o período de 17/10/2018 a 
17/07/2019 . valor r$ 4 .000,00 (Quatro mil reais) . Dotações orçamen-
tárias: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .33 .90 .36 .05 .10 .1 .0
4291 .10 .128 .180 .4506 .0001 .33 .90 .36 .05 .24 .1 .0

2 cm -03 1151794 - 1
ExTrATo DE JuSTiFiCATivA DE PAGAMENTo 

– Empresa: Minas Gerais Administração e Serviços S .A . - MGS - CNPJ: 
33 .224 .254/0001-42 – Contrato 9074722 – Notas Fiscais: 2018/14226, 
2018/14812 e 2018/14984 – valores: r$1 .408,16, r$133 .498,19 e 
R$9.430,48 – Justificativa: necessidade de quebra da ordem cronoló-
gica de despesa liquidada – relevantes razões de interesse público – 
A íntegra desta justificativa encontra-se à disposição no processo de 
compra .

2 cm -03 1151550 - 1

fundação hospitalar do estado 
de minas Gerais - fhemiG

AviSo DE LiCiTAÇÃo

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, através de sua uni-
dade Administrativa Hospital regional João Penido, comunica a quem 
possa interessar a data de abertura do seguinte processo licitatório:
Processo nº .: 0519031 - 000279/2018 - Pregão Eletrônico n .: 022/2018 
- Serviço de fisioterapia para reabilitação -Sessão de módulos de thera-
suit para cumprimento de decisão judicial .

Certame agendado para o dia 19/10/2018 às 09:00 hs, data e hora limite 
para o encaminhamento das propostas comerciais .
Editais disponíveis no site www .compras .mg .gov .br .
informações pelo Telefone: (32) 3691-9523 .
ortogamino Pereira Barbosa Filho
Chefe Serviço de Compras- HrJP/FHEMiG

4 cm -03 1151430 - 1
ExTrATo DE CoNTrAToS E TErMoS ADiTivoS Do 

HoSPiTAL MATErNiDADE oDETE vALADArES/FHEMiG

Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV 
e o (a) EASYTECH SErviÇoS TÉCNiCoS EirELi .
objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, alteração do 
nome do Gestor do contrato de Sra . Mariana
Mendonça de Aguiar Coelho MASP 1284191-2 para Sra . Alice Patrícia 
Ferreira MASP 1306107-2 .
valor: r$ 11 .988,96 (total estimado)
vigência: 12/10/2018 até 11/10/2019 .
Número do Processo: 207/2017 Modalidade: PrEL .
Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .041 .4097 .0001
objeto de gasto: 339039-21 F 10 .1
Data de Assinatura: 03/10/2018

4 cm -03 1151698 - 1
AviSo DE LiCiTAÇÃo 

- A Administração Central da FHEMiG torna público que realizará 
Pregão Eletrônico para registro de Preços deEmbalagem e ribbon 
para Máquina unitarizadora Modelo oPuS 30 – Planejamento nº 
369/2018,Pregão 369/2018, dia 19/10/2018 às 09:00h . Edital: www .
compras .mg .gov .br . BH, 03/10/2018 .

2 cm -03 1151694 - 1
 ExTrATo DE CoNTrAToS E TErMoS ADiTivoS Do 

HoSPiTAL MATErNiDADE oDETE vALADArES/FHEMiG

Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV 
e o (a) DYNAMED iNDÚSTriA E CoMÉrCio E
SErviÇo PArA ELETroMEDiCiNA LTDA – EPP .
objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses, alteração do 
nome do Gestor do contrato de Sra . Mariana
Mendonça de Aguiar Coelho MASP 1284191-2 para Sra . Alice Patrícia 
Ferreira MASP 1306107-2 .
valor: r$ 8 .310,00 (total estimado)
vigência: 12/10/2018 até 11/10/2019 .
Número do Processo: 110/2017 Modalidade: iNEx .
Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .041 .4097 .0001
objeto de gasto: 339039-21 F 10 .1
Data de Assinatura: 03/10/2018

4 cm -03 1151620 - 1

m1213245
Realce


