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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

 

Chamada Pública visando ao credenciamento de agricultores familiares e organizações de
agricultores familiares para aquisição de gêneros alimentícios em atendimento à Política
Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAAFamiliar, mediante dispensa
de licitação, com fulcro na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº.
12.512, de 14 de outubro de 2011, na Lei nº. 20.608, de 7 de janeiro de 2013, no Decreto nº
46.712, de 29 de janeiro de 2014, no Decreto nº. 45.902, de 27 de janeiro de 2012, e na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES nº 8.954, de 3 de outubro de 2013.

 

1. PREÂMBULO
O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), realizará Chamada Pública para credenciamento de
agricultores familiares e organizações de agricultores familiares, em sessão pública, nas suas
dependências localizadas na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – Rodovia
Papa João Paulo II, nº. 4.143, 2° Andar, Prédio Minas, Bairro Serra Verde, Belo Horizonte –MG,
para o fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar, conforme especificação
contida nesse Edital e em seus Anexos.

1.1. A Chamada Pública será realizada pelo servidor Adalberto Marcelino de Souza –
MASP: 1100295-3, o qual poderá ser substituído pelos servidores da Comissão de
Credenciamento constituída pela Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.566 de 31
de dezembro de 2017.

1.2. A sessão de Chamada Pública terá início no dia 08 de agosto de 2018, às 10
(dez) horas, conforme art. 8º do Decreto Estadual nº. 46.712/2015.

1.3. Este edital encontra-se disponível gratuitamente no site www.compras.mg.gov.br e
deverá ser lido e interpretado na íntegra, e após encaminhamento da proposta não serão
aceitas alegações de desconhecimento.

 

2. OBJETO
2.1.  A presente chamada pública tem por objeto a aquisição de gêneros alimentícios
da Agricultura Familiar, para o atendimento à Política Estadual de Aquisição de Alimentos de
Agricultura Familiar – PAAFamiliar, conforme especificação e quantitativos constantes no
Anexo I.

2.1.1. Para aquisições de café, deve-se observar as disposições contidas na
Resolução Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n.º 8.954, de 3 de outubro de 2013

2.2. Os produtos deverão ser entregues conforme periodicidade e local de entrega
definidos no Anexo I.
 

3.  DO PREÇO DE AQUISIÇÃO
3.1. O preço de aquisição dos gêneros alimentícios está descrito no Anexo I, tendo
sido definido previamente pela unidade compradora e comprovado na pesquisa de preços
assinada pelo servidor público estadual, o qual se responsabilizará pela veracidade, e
respeitando as diretrizes contidas na Deliberação Normativa do Colegiado Gestor da
Política de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar nº 001 , de 19 de
junho de 2015, bem como a Lei Federal nº 12.512, de 14 de outubro de 2011.
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3.2. O preço de aquisição disposto no Anexo I considera os demais custos de
aquisição, tais como encargos sociais, frete, embalagem, e quaisquer outros ônus que
porventura possam recair sobre o fornecimento, ficando possíveis acréscimos sob
responsabilidade exclusiva dos agricultores familiares ou das organizações de agricultores
familiares.

3.3. Para efeitos de aceitação, os produtos orgânicos ou agroecológicos terão um
acréscimo de 30% (trinta por cento) no preço por unidade de aquisição, sendo necessária a
devida comprovação da condição de orgânico por meio de apresentação de certificado emitido
por um organismo de avaliação da conformidade orgânica credenciado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA ou uma declaração de organização de controle
social - OCS, conforme a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003.

 

4. DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS
4.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a esta Chamada Pública poderão ser
realizados por qualquer pessoa e deverão ser enviados até o 2º (segundo) dia útil que
anteceder a realização da abertura da sessão desta chamada pública, por meio do e-mail:
adalberto.marcelino@meioambiente.mg.gov.br, ou enviadas ou entregues para a Comissão de
Credenciamento da Política de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar –
PAAFamiliar/SEMAD localizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves –
Rodovia Papa João Paulo II, n°4.143, 2° Andar, Prédio Minas, Serra Verde, Belo Horizonte –
MG.

4.2. A decisão referente ao questionamento será comunicada a todos os interessados
por meio do Portal de Compras, site oficial de compras do Estado de Minas Gerais, disponível
em www.compras.mg.gov.br.

 

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
5.1. Poderão participar da presente Chamada Pública:

5.1.1. Os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais;

5.1.2. Pessoas físicas conforme os requisitos estipulados na Lei nº 11.326, de 24
de julho de 2006;

5.1.3. E as pessoas jurídicas, na forma de cooperativa de agricultores familiares e
sociedade empresária da agricultura familiar, que atendam a todas as exigências contidas
neste Edital.

5.2. Não poderão participar da presente Chamada Pública os agricultores,
empreendedores e organizações de agricultores familiares que:

5.2.1. Encontrarem-se em situação de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
concurso de credores, dissolução ou liquidação;

5.2.2. Estiverem suspensas para licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual;

5.2.3. Possuam como diretores, responsáveis técnicos ou cooperado, servidor,
empregado ou ocupante de cargo comissionado do Governo do Estado de Minas Gerais
ou que tenham tido vínculo  à data da publicação deste Edital;

5.2.4. Associações, estabelecidas de acordo com o disposto no art. 53 do Código
Civil.

 

6. DO PROCEDIMENTO DA CHAMADA PÚBLICA
6.1. Os documentos de habilitação e as propostas de venda apresentadas serão
analisados, na data de 08/08/2018, a partir das 10 horas, em uma única etapa, pela Comissão
de Credenciamento, que verificará sua conformidade com os requisitos fixados no presente
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edital e na legislação vigente.

6.2. O Presidente da Comissão divulgará, para cada item, os nomes dos participantes
que formularam propostas de venda de acordo com as especificações estabelecidas no Anexo
I deste edital.

6.3. Após a análise dos documentos de habilitação e das propostas de venda, a
Comissão de Credenciamento realizará o credenciamento dos agricultores familiares ou
organizações de agricultores familiares habilitados.

6.4. A prioridade de fornecimento será estabelecida na Lista Classificatória da
Chamada Pública, segundo os critérios de priorização estipulados na Deliberação Normativa
do Colegiado Gestor da Política de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar -
PAAFamiliar nº 002, de 19 de junho de 2015, na forma abaixo, e ainda observando-se o
disposto no art. 8º, da lei Estadual nº 20.608, de 2013 e art. 10, do Decreto Estadual nº 46.712;
de 29 de janeiro de 2015.

6.5. Para a seleção, as Propostas de Venda habilitadas serão divididas em: grupo de
propostas do município, grupo de propostas do microterritório de desenvolvimento integrado,
grupo de propostas do estado, e grupo de propostas do país.

6.5.1. Entre os grupos de propostas, será observada a seguinte ordem de
prioridade para seleção:

I - o grupo de propostas de fornecedores do município de entrega terá prioridade
sobre os demais grupos.

II - o grupo de propostas de fornecedores do microterritório de desenvolvimento
integrado terá prioridade sobre o do estado e do País.

III - o grupo de propostas do estado terá prioridade sobre o do País.

6.5.2. Em cada grupo de propostas, serão observados os seguintes critérios
de priorização para classificação das Propostas de Venda, na seguinte ordem:

I - os assentamentos de reforma agrária, os povos e comunidades tradicionais,
quilombolas ou indígenas ou organizações fornecedoras que reúnam, na proposta de
venda, famílias vinculadas a assentamentos da reforma agrária, de povos e
comunidades tradicionais, quilombolas ou indígenas, não havendo prioridade entre
estes;

II - os fornecedores de gêneros alimentícios orgânicos e/ou agroecológicos ou
organizações fornecedoras que congregam, na proposta de venda, famílias que
atuam com produção agroecológica e/ou orgânica, em conformidade com a Lei
Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

III – grupos formais de mulheres. Será considerado grupo formal de mulheres a
cooperativa de agricultores familiares e/ou sociedade empresária da agricultura
familiar nas quais 100% (cem por cento) dos fornecedores sejam mulheres;

IV - as organizações de agricultores familiares sobre os agricultores individuais.

6.6. Os critérios dos incisos I a IV do item 6.5.2 deverão ser aplicados
cumulativamente, de forma a priorizar as Propostas de Venda que atendam o maior número de
critérios conjuntamente, respeitando a ordem de prioridade estabelecida.

6.7. Caso não se obtenha a quantidade de produtos estipulada na Chamada Pública
apenas do grupo de propostas do município, estas deverão ser complementadas com as
propostas dos demais grupos, de acordo com os critérios de classificação e priorização
estabelecidos.

6.8. Na hipótese de ainda existirem duas ou mais Propostas de Venda empatadas
para fornecimento dentro do quantitativo demandado no Edital de Chamada Pública, a
Comissão de Credenciamento deverá propor a divisão proporcional da quantidade demandada
pelos participantes interessados, quando os fornecedores empatados estejam presentes na
sessão; não sendo aceita a divisão de comum acordo, o desempate far-se-á na forma de
sorteio.
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6.9. Realizado o procedimento de classificação e elaborada a Lista Classificatória, os
participantes credenciados e classificados, para cada item, dentro do quantitativo previsto no
Anexo I, serão chamados para fornecer.

6.10. Será dada a palavra aos participantes presentes, para que, caso desejem desistir
de participar do presente credenciamento, que manifestem seu interesse oralmente e
apresentem-se à Comissão para assinatura de termo.

 

7. DAS PROPOSTAS DE VENDA
7.1. Deverá ser apresentada Proposta de Venda assinada, conforme formulário do
Anexo II ou III, deste Edital.

7.2. Cada participante apresentará uma só proposta de acordo com as exigências
deste Edital, ou apresentará proposta conjunta, formulada por grupo informal de agricultores
familiares.

7.3. A documentação poderá ser entregue via correios até as 09 horas e 30 min. do
dia 08 de agosto de 2018, ou presencialmente no início da sessão da Chamada Pública
juntamente com a documentação de habilitação.

7.4. A Proposta de Venda deverá ser entregue em envelope devidamente fechado e
lacrado, juntamente com os documentos de habilitação, conforme cláusula oito deste Edital.

 

8. DA HABILITAÇÃO
Para fins de participação na Chamada Pública e contratação, será exigido do participante os
documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação.

8.1. DOCUMENTOS PARA PESSOA FÍSICA:
8.1.1. Os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais deverão
apresentar os seguintes documentos:

8.1.2. Declaração de que os produtos constantes da Proposta de Venda do
participante são de produção própria, conforme modelo contido no Anexo V.

8.1.3. Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com o
Poder Público e declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo
contido no Anexo VII.
8.1.4. Comprovação das condições higiênico-sanitárias adequadas dos gêneros
alimentícios, quando for o caso, nos termos dispostos no item 8.3.1 deste Edital.

8.1.5. Declaração de Compromisso de Limite de Venda por DAP/ano, constante do
Anexo VI.
8.1.6. Cópia de documento comprobatório de atendimento de requisitos especiais
para fins de classificação na Chamada Pública, quando for o caso. Os documentos aceitos
serão conforme a Deliberação Normativa do Colegiado Gestor da Política de Aquisição de
Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar nº 003 , de 19 de junho de 2015. Nos
casos de comprovação auto declaratória, deverá ser utilizado o modelo contido no Anexo
IV;

8.1.7. Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou Certificado de Registro
Cadastral – CRC válido emitido pelo Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF;

8.1.8. Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF Ativa, emitida nos últimos 30
(trinta) dias;

8.1.9. Cópia de documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas da proposta de venda, das declarações constantes nos anexos IV a VII deste
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Edital.

8.2. DOCUMENTOS PARA PESSOA JURÍDICA:
8.2.1. As cooperativas de agricultores familiares e sociedades empresárias da
agricultura familiar deverão apresentar os seguintes documentos:

8.2.2. Cópia de documento de identificação, com foto, do responsável pelas
assinaturas da proposta de venda, das declarações constantes nos anexos IV a VII e deste
Edital.

8.2.3. Se for o caso, apresentação de procuração conferindo poderes ao(s)
responsável(is) pela cooperativa de agricultores familiares e sociedades empresárias da
agricultura familiar de agricultores familiares, para praticar atos junto à Administração
Pública.

8.2.4. Extrato da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica Ativa, emitida
nos últimos 30 (trinta) dias;

8.2.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda - CNPJ;

8.2.6. Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal,
Receita Estadual, Dívida Ativa da União e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –
CNDT;

8.2.7. Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na
Junta Comercial, no caso de cooperativas. Em se tratando de empreendimentos familiares,
deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil
de Pessoas Jurídicas;

8.2.8. A apresentação do Certificado de Registro Cadastral – CRC válido e emitido
pelo Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF dispensa a apresentação dos
documentos dispostos nos itens 8.2.5, 8.2.6 e 8.2.7 deste edital;

8.2.9. Cópia de documento comprobatório de atendimento de requisitos especiais
para fins de classificação na Chamada Pública, quando for o caso. Os documentos aceitos
serão os elencados na Deliberação Normativa do Colegiado Gestor da Política de
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PAAFamiliar nº 003 , de 19 de junho de
2015, quais sejam:

8.2.9.1. Para os assentamentos de reforma agrária: cópia do Contrato de
Concessão de Uso – CCU, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA;

8.2.9.2. Para as comunidades tradicionais indígenas: auto declaração, com
aceite da comunidade tradicional representada pelo Cacique ou declaração da
Fundação Nacional do Índio – FUNAI;

8.2.9.3. Para as comunidades quilombolas: auto declaração, com aceite da
comunidade tradicional representada pela Associação do Quilombo ou declaração
da Fundação Palmares;

8.2.9.4. Para os grupos formais de mulheres: cópia do estatuto e da ata da
última assembleia, comprovando que 100% (cem por cento) dos sócios cooperados
sejam mulheres.

8.2.9.5. Para os fornecedores de gêneros alimentícios orgânicos ou
agroecológicos: certificação orgânica ou declaração de conformidade orgânica, de
acordo com a Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003;

8.2.10. Nos casos de comprovação auto declaratória, deverá ser utilizado o modelo
contido no Anexo IV.

8.2.11. Comprovação das condições higiênico-sanitárias adequadas dos gêneros
alimentícios, quando for o caso, nos termos dispostos no item 8.3.1 deste Edital.

8.2.12. Declaração de Compromisso de Limite de venda por DAP/ano, constante no
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Anexo V.

8.2.13. Declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar e contratar com o
Poder Público e declaração de que não possui trabalhadores menores de 18 anos
realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, e que em nenhuma hipótese emprega
trabalhadores menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo
contido no Anexo VI.
8.2.14. Declaração de que os produtos constantes da Proposta de Venda do
participante são de produção própria de seus agricultores cooperados, conforme modelo
contido no Anexo VII.

8.3. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO:�
8.3.1. O participante deverá apresentar comprovação das condições higiênico-
sanitárias adequadas dos gêneros alimentícios, a saber:

8.3.1.1. Para os produtos de origem animal é obrigatória a inspeção
sanitária, comprovada por meio do registro nos órgãos de inspeção (Serviço de
Inspeção Municipal – SIM; Serviço de Inspeção Estadual – SIE-IMA; e Serviço
de Inspeção Federal – SIF);

8.3.1.2. Sucos e polpas de frutas deverão ser registrados no Ministério da
Agricultura – MAPA;

8.3.1.3. Os demais produtos processados de origem vegetal deverão ter
autorização da Vigilância Sanitária – VISA.

8.3.2. O agricultor familiar deverá respeitar o limite anual de vendas no valor máximo
de R$20.000,00 (vinte mil reais) para vendas realizadas no âmbito da PAAFamiliar.

8.3.3. Em se tratando de organização de agricultores familiares, o valor máximo
permitido para as vendas anuais na PAAFamiliar é igual ao valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) multiplicado pelo número total de agricultores familiares associados.

8.3.4. Os limites dispostos se aplicam a todas as Chamadas Públicas no âmbito da
PAAFamiliar, não se limitando a este edital.

8.3.5. Os documentos de habilitação e a proposta de venda poderão ser entregues
via correios até as 09 horas e 30 min. do dia 08 de agosto de 2018, ou pessoalmente no
início da sessão da Chamada Pública, em envelope fechado e lacrado, contendo na parte
externa frontal:

 

PROPOSTA DE VENDA E HABILITAÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE:

CHAMADA PÚBLICA Nº:

PROPONENTE:

CPF/CNPJ:

REPRESENTANTE LEGAL:

TELEFONE/FAX:

EMAIL:

 

9. DOS RECURSOS
9.1. Após a divulgação do resultado da Chamada Pública, em caso de discordância
em relação a qualquer um dos atos realizados no decorrer da sessão, os participantes poderão
propor recurso, que deverá ser entregue na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves
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– Rodovia Papa João Paulo II, n°4.143, 2° Andar, Prédio Minas, Serra Verde, Belo Horizonte –
MG, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, ficando aos demais participantes a faculdade de
apresentar contrarrazões em igual número de dias.

9.1.1. Para os agricultores familiares participantes que não estivem presentes na
sessão de Chamada Pública, será encaminhado via e-mail o resultado da Chamada
Pública bem como a ata da sessão do processo, e o prazo recursal contará a partir da data
do envio da correspondência eletrônica.

9.1.2. A Comissão de Credenciamento deverá analisar o(s) pedido(s) de recurso e
divulgar o resultado no Portal de Compras MG, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados
após o encerramento do prazo para o encaminhamento dos recursos.

 

10. DA CONTRATAÇÃO
10.1. Encerrado o procedimento de Chamada Pública e divulgado o resultado final, o(s)
agricultor(es) familiar(es) e/ou o(s) representante(s) da(s) organização(ções) de agricultores
familiares declarados classificados para fornecer serão convocados para assinar a Autorização
de Fornecimento (AF).

10.1.1. Caso o classificado não apresente situação de habilitação regular no ato da
convocação ou recuse-se a assinar a AF, serão convocados os participantes credenciados
remanescentes, observada a ordem de prioridade de fornecimento estabelecida na lista
classificatória da Chamada Pública, conforme item 6.4 deste Edital.

 

11. DO PAGAMENTO
11.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária, com crédito na conta
indicada pelo fornecedor, em um dos bancos credenciados pelo Estado, no prazo de até 30
(trinta) dias corridos da data do recebimento do produto, com base no Documento de Nota
Fiscal.

11.2. Serão priorizados os pagamentos devidos ao agricultor familiar, empreendedor
familiar rural ou organização de agricultores familiares beneficiários da PAAFamiliar, conforme
disposição do  art. 13-A do Decreto nº 46.712/2015 .

11.3. A despesa decorrente desta Chamada Pública correrá por conta da(s) dotação(s)
orçamentária(s): 1371.18.122.701.2002.0001.3.3.90.30.08.0.31.1.

 

12. DAS PENALIDADES
12.1. Salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior devidamente comprovado, o não
cumprimento das obrigações assumidas sujeita o agricultor familiar/organização de agricultores
familiares às penalidades descritas e regulamentadas no art. 38 e seguintes do Decreto nº
45.902 de 27 de janeiro de 2012 e constantes na Lei 8.666/93.

12.2. As situações que caracterizam o descumprimento total ou parcial das obrigações
contratuais são aquelas estampadas no art. 46 do Decreto nº 45.902/2012:

 

 

 

Belo Horizonte,  05 de julho de 2018. 
 

 

 

ADALBERTO MARCELINO DE SOUZA
PRESIDENTE DA COMISSÃO CREDENCIADORA
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PRESIDENTE DA COMISSÃO CREDENCIADORA

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/FEAM/IEF/ IGAM Nº 2566, de 13 de dezembro de 2017

 

 

 

DIOGO SOARES DE MELO FRANCO�
� SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO REGIONAL

RESOLUÇÃO CONJUNTA SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2467, de 13 de fevereiro de 2017

 

Documento assinado eletronicamente por Adalberto Marcelino de Souza, Servidor,
em 05/07/2018, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Diogo Soares de Melo Franco,
Subsecretário, em 09/07/2018, às 14:31, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
1120886 e o código CRC 0E43A480.

 

ANEXOS AO EDITAL

 

ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO, QUANTITATIVO, PREÇO E ENTREGA DOS ITENS

Item Código
do Item Descrição

Unidade
de

aquisição
Quant Preço

Unitário
Preço
Total

1 1370928

CAFE - APRESENTACAO: TORRADO
E MOIDO; IDENTIFICACAO (1): 100%
DA ESPECIE ARABICA;
IDENTIFICACAO (2): ORIGEM UNICA
OU BLENDADOS; IDENTIFICACAO
(3): PADRAO DE QUALIDADE
GLOBAL ENTRE 7,3 E 10 PONTOS;
PERFIL SABOR: BEBIDA MOLE OU
DURA; AROMA: SUAVE OU INTENSO;
CORPO: ENCORPADO; MOAGEM:
MEDIA A FINA; TORRA: MAXIMA ATE
O PONTO ACHOCOLATADO,
SISTEMA AGTRON; SABOR: SUAVE
OU INTENSO;

EMBALAGEM: A VACUO, COM
DADOS DE IDENTIFICACAO DO
PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,

Pacote 500
gramas 800 R$

13,0369
R$

10.429,52
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VALIDADE E NUMERO DO LOTE
ESTAMPADAS NO ROTULO.

O B S . : ATENDER A Resolução
Conjunta SEPLAG/SEAPA/SES n. º
8.954, de 3 de outubro de 2013.

 

1. DA ENTREGA E RECEBIMENTO:
a) FORMA DE ENTREGA DOS MATERIAIS

O referido material de consumo deverá ser entregue de forma integral.

b) PRAZO DE ENTREGA
10 (Dez) dias a partir do recebimento definitivo da autorização de
fornecimento.

c) CONDIÇÃO DE ENTREGA
No momento da entrega apresentar laudo laboratorial do lote entregue ao
órgão/entidade contratante, no qual deverá constar a realização dos
ensaios Elementos Histológicos (Resolução RDC nº 277/2005/ANVISA);
Pesquisa de Sujidades, Parasitos e Larvas (Resolução RDC nº
175/2003/ANVISA) e Análise de Rotulagem (Resolução RDC nº
259/2002/ANVISA, Portaria INMETRO nº 157/2002 e Lei 10.674 /2003)
ou selos de Pureza e Qualidade ABIC.

O produto deverá ser entregue embalado preferencialmente em caixa de
papelão lacrada e com as informações do produto.

d) LOCAL DE ENTREGA
A entrega deverá ser agendada antecipadamente com a Coordenadora
do Núcleo Gameleira, Sra. Milena Rodrigues Ruas das Virgens, ou o Sr.
Flávio Dias Pereira através dos telefones (31) 3888-3601/3607, e-mail:
milena.rodrigues@meioambiente.mg.gov.br,
flavio.pereira@meioambiente.mg.gov.br

A entrega deverá ser realizada no endereço:

Rua Espírito Santo, 495 - 5º andar, Centro - BH/MG, CEP: 30.160-030, no
horário comercial de 08:00 às 11:30 e 13:00 às 17:00 hrs.

 

2. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA
12 (DOZE) meses a partir da data de entrega.

 

 
_______________________________________________________________________________________

 

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE VENDA – PESSOA FÍSICA

 

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMETICÍOS PAAFAMILIAR
Chamada Pública nº.      /2018  
I – Identificação do Fornecedor

1. Nome do Proponente
2. Endereço 3. Município 4. CEP
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5. N°. da DAP
Física 6. CPF 7. DDD/Fone 8.E-mail

9. Banco 10. N°. da Agência 11. N° da Conta Corrente  
II – Detalhamento dos produtos, quantidades e valores

Item Descrição do Produto Unidade de Fornecimento Quantidade Ofertada
1    
2    
3    

Data e Local
Assinatura

 

 

______________________________________________________________________________

 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE VENDA – PESSOA JURÍDICA

PROPOSTA DE VENDA DE GÊNEROS ALIMETICÍOS PAAFAMILIAR
Chamada Pública nº.      /2018   
I – Identificação do Fornecedor

1. Nome da Organização
2. Endereço 3. Município 4. CEP

5. N°. DAP Jurídica 6. CNPJ 7. DDD/Fone 8.E-mail
9. Nome do

Representante 10. CPF do Representante 11. Nº de associados com DAP Física

12. Banco 13. N°. da Agência 14. N° da Conta Corrente  
II – Fornecedores Participantes

1. Nome 2. CPF 2. Nº DAP 3. Classificação
DAP

    
    
    

III – Relação de Fornecedores e Produtos

1. Nome 2. Item 3. Descrição 4. Unidade de
Fornecimento

5. Quantidade
Ofertada

     
     
     

Data e Local
Assinatura

 

______________________________________________________________________________

 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL

 

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO ESPECIAL
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Eu, ________________________, portador do CPF nº _____________, e da DAP nº
 ___________________,  residente no endereço ______________________, DECLARO, sob
as penas da lei, que sou _______________________.

 

Testemunhas – membros da comunidade:

1.

2.

3.

 

Data e local.

 

______________________________

Assinatura

 

______________________________________________________________________________

 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

 

 

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

 

Pessoa física:

Eu, ________________________, portador do CPF Nº _____________, e da DAP
________________, DECLARO, para fins de habilitação nesta Chamada Pública, que os
produtos elencados na Proposta de Venda são de produção própria deste agricultor.

 

Pessoa jurídica:

Eu, ________________________, inscrito no CPF sob nº _____________, portador do RG 
________________, representante da cooperativa/sociedade empresária
___________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ e com DAP
Jurídica ____________, DECLARO para fins de habilitação nesta Chamada Pública, que os
produtos elencados na Proposta de Venda são de produção própria cooperativa/sociedade
empresária.

 

Data e local.

 

______________________________

Assinatura
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE LIMITE DE VENDA POR DAP/ANO

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE DE VENDA POR DAP/ANO

 

CHAMADA PÚBLICA Nº ___/2018
 

Pessoa física:

Eu, ________________________, inscrito no CPF sob nº  _____________, portador do RG
__________________ e da DAP __________________, interessado em participar da
Chamada Pública n.º XX/20XX, DECLARO atender ao limite individual de venda de gêneros
alimentícios, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP/Ano, considerando o disposto
no Decreto nº 46.712/2015 e demais documentos normativos que regem a  PAAFamiliar.

 

 

Pessoa Jurídica

Eu,_________________________________, inscrito no CPF sob nº
 _____________,portador do RG________________, representante da cooperativa/sociedade
empresária ___________________________, inscrita no CNPJ sob nº ________________ e
com DAP Jurídica ____________ interessada em participar da Chamada Pública n.º XX/20XX,
DECLARO atender ao limite máximo anual de venda de gêneros alimentícios, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) multiplicado pelo número de agricultores familiares associados
portadores de DAP, considerando o disposto no Decreto nº 46.712/2015 e demais documentos
normativos que regem a PAAFamiliar.

 

 

Data e local.

 

______________________________

Assinatura

 

______________________________________________________________________________

 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE MENORES

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO E DE MENORES

 

Eu, ________________________, portador do CPF nº _____________, representante da
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cooperativa/sociedade empresária ___________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________, com sede à ______________________, DECLARO, sob as penas da lei:

 

Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para habilitação na presente Chamada Pública,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

 

A inexistência de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 (dezoito) anos ou a
realização de qualquer trabalho por menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de
aprendiz.

 

Data e local.

 

______________________________

Assinatura

Referência: Processo nº 1370.01.0000030/2017-54 SEI nº 1120886
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 24 – terça-feira, 10 de Julho de 2018 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
ExTRATo Do 2º TERMo ADITIvo Do CoNTRATo Nº 9054327

Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 9054327/2016 de Serviço, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-
MoNTES e o(s) fornecedor(es) 16 .670 .085/0001-55 - LoCALIZA 
RENT A CAR SA, Processo nº 2311021 000004/2016, Registro de pre-
ços não realizado no SIRP . objeto: CoNTRATAÇÃo DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM LoCAÇÃo DE vEÍCuLoS AuToMoTo-
RES PARA TRANSPoRTE DE PESSoAS E PEQuENAS CARGAS 
EM ATENDIMENTo AoS ÓRGÃoS E ENTIDADES Do PoDER 
ExECuTIvo Do ESTADo DE MINAS GERAIS E SuAS uNIDA-
DES Prorrogação a partir de 01/07/2018 até 30/06/2019 . Reajuste no 
percentual de 2,86% . valor do reajuste R$ 9 .526,79 . valor total: R$ 
916 .588,46 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .122 .701 .2002 .0
001 .339039 .17 .0 .10 .1; 2311 .12 .364 .037 .4214 .0001 .339039 .17 .0 .10 .1 . 
Assinatura: 15/06/2018 . Signatários: pela contratada Glauco Fernandez 
Zebral pela contratante Roney Versiani Sindeaux.

4 cm -09 1119360 - 1
AvISo DE LICITAÇÃo – PREGÃo ELETRÔNICo

A universidade Estadual de Montes Claros – uNIMoNTES, através do 
Hospital universitário Clemente de Faria – HuCF, torna público que 
realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão sob o nº . 42/2018, 
unidade 2311076, processo 94/2018, do tipo Eletrônico, para a aqui-
sição de medicamentos . o referido certame será realizado por meio de 
sistema eletrônico, pelo site: www .compras .mg .gov .br e terá como refe-
rência, o horário de Brasília – DF . As propostas comerciais deverão 
ser encaminhadas até as 08h59min do dia 24/07/2018 pelo endereço 
eletrônico acima determinado . A abertura da sessão pública do referido 
certame será no dia 24/07/2018, às 09h . os interessados poderão ter 
acesso ao respectivo Edital e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.
br . Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: 
(38) 3224-8229 ou pelo e-mail: pregao .hucf@unimontes .br .

3 cm -09 1119263 - 1

companHia de GáS de minaS GeraiS

AvISo DE EDITAL – ADENDo
Pregão Eletrônico – GPR-0019/18 . objeto: Aquisições de juntas de 
isolamento elétrico DN16” e DN10” . Encontra-se disponível do sítio 
da Bolsa Brasileira de Mercadorias www .bbmnetlicitacoes .com .br, o 
Esclarecimento nº 2 ao Edital supra mencionado . Prorrogado o prazo 
de envio das propostas para 17/07/2018 até as 09h00min . Início da ses-
são pública as 09h30min do dia 17/07/2018 e etapa de lances a partir de 
14h30min do dia 17/07/2018 .

TERMo DE CoNTRATo
Contrato nº 4600000577. Partes Gasmig x Casablanca Comunicação & 
Marketing Ltda . Fundamento: Concorrência n° GCo-0003/17 . objeto: 
Contratação dos serviços de publicidade para a Gasmig através de 
agência de publicidade e propaganda . Prazo: 12 (doze) meses . valor: 
R$1 .817 .000,00 . Assinatura: 06/07/2018 .

Ângela Maria valentino Campos - Gerente 
de Contratos e Licitações - CL

5 cm -09 1119538 - 1

companHia enerGética de minaS GeraiS

 CoMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
CNPJ: 17 .155 .730/0001-64

MS/MT - AQuISIÇÃo DE MATERIAL
Pregão Eletrônico - CEMIG GERAÇÃo E TRANSMISSÃo S .A . 
- CNPJ 06 .981 .176/0001-58, CEMIG DISTRIBuIÇÃo S .A . - 
CNPJ 06 .981 .180/0001-16 e CEMIG GERAÇÃo SuL S .A . - CNPJ 
24 .263 .183/0001-04 - - Nº 500-G12397 - Banco de Bateria . Adendo 
nº 02 - Altera data . - Abertura da sessão pública 11/07/18, às 14 horas 
- Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 8h30 da data de 
abertura da sessão . Edital e adendos disponíveis, gratuitamente, no 
mesmo sítio . Ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição 
de Material .
Partes: Cemig x MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A.. MS/
MT-x12143 - Fundamento Legal - objeto: Buffet e aluguel de espa-
ços . Contratado no valor de: R$ 84 .490,25 . Prazo: 29/05/2018 . Data 
assinatura: 16/05/2018 .
Partes: Cemig x INDUSTRIAL COMPUTAÇÃO E SERV. LTDA.. 
Pregão Eletrônico - MS/MT-G12182 - objeto: computador industrial 
- Prazo: 14/12/2018 . valor: R$ 40 .200,00 . Data assinatura: 13/06/2018 
- Homologada em 13/06/2018
Partes: Cemig x TS USINAGEM E MANUT. INDUS. LTDA EP. 
Pregão Eletrônico - MS/MT-G12213 - objeto: grade de contenção - 
Prazo: 11/10/2018 . valor: R$ 123 .000,00 . Data assinatura: 07/06/2018 
- Homologada em 07/06/2018

 ExTRATo DE ADITIvo
MS/MT - (4500029508). Cemig x TRANSF. E SERV. DE ENERG. 
DAS AMÉRICAS LTDA . Alteração da denominação social de Toshiba 
América do Sul Ltda para Transformadores e Serviços de Energia das 
Américas Ltda. Assinatura: 15/05/2018. Publicação Extemporânea em 
decorrência do trâmite interno administrativo.

 REvoGAÇÃo
MS/MT – G12155 - objeto: Equip . e Materiais de Segurança – Lote: 01 
- Revogado em vista das razões expostas no relatório da Comissão de 
Licitação, por envolverem interesse público decorrente de fato superve-
niente, devidamente comprovado . Data: 19/06/2018 .

8 cm -09 1119524 - 1
 CoMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG

CNPJ: 17 .155 .730/0001-64
MS/CS - AQuISIÇÃo DE SERvIÇo

 ExTRATo DE CoNTRATo
GA/IP . Contrato 4570016990 . Partes: HoRIZoNTES ENERGIA S .A . 
e CARuSo JR . ESTuDoS AMBIENTAIS E ENGENHARIA LTDA . 
Fundamento: Pregão Eletrônico MS/CS 830-H11627 . objeto: Serviços 
Especializados para Elaboração de Estudo do Componente Indígena . 
Prazo: 12 meses . valor: R$ 500 .000,00 . Ass: 28/06/2018 . Processo 
Licitatório homologado em: 28/06/2018 .

3 cm -09 1119522 - 1
CEMIG DISTRIBuIÇÃo S .A . - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16

MS/CS - AQuISIÇÃo DE SERvIÇo
 ExTRATo DE ADITIvo

EA/CE – Cemig Distribuição S.A.- Cemig D x Topgeo Consulto-
ria Ltda . objeto: Acréscimo dentro dos Limites legais e alteração de 
prazo no contrato 4680004927 -530 . valor: de R$1 .134 .045,00 para 
R$1 .738 .869,00 . Data: 04/06/2018 .

2 cm -09 1119529 - 1
CEMIG DISTRIBuIÇÃo S .A . - CNPJ: 06 .981 .180/0001-16

MS/MT - AQuISIÇÃo DE MATERIAL
Pregão Eletrônico - CEMIG DISTRIBuIÇÃo S .A . - CNPJ 
06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-G12460 - acessórios para conjunto de 
medição. Adendo nº 01 - Alteração do Edital e seus anexos e da data 
de realização do pregão - Abertura da sessão pública 20/07/18, às 9 
horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 8h30 da data 
de abertura da sessão . Edital e adendos disponíveis, gratuitamente, no 
mesmo sítio . Ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição 
de Material .
Pregão Eletrônico - CEMIG DISTRIBuIÇÃo S .A . - CNPJ 
06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-G12508 - Conjunto Materiais para Retro-
fit de Instalação Elétrica de Baixa Tensão. Abertura da sessão pública 
20/07/18, às 9 horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até 
as 8h30 da data de abertura da sessão . Edital disponível, gratuitamente, 
no mesmo sítio . Ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisi-
ção de Material .
Pregão Eletrônico - CEMIG DISTRIBuIÇÃo S .A . - CNPJ 
06 .981 .180/0001-16 - Nº 530-G12468 - Transformador Pedestal . 
Adendo nº 02 - Alteração de exigências do edital de licitação e da data 
de realização do pregão . - Abertura da sessão pública 20/07/18, às 9 
horas - Envio de proposta: sítio www .cemig .com .br, até as 8h30 da data 
de abertura da sessão . Edital e adendos disponíveis, gratuitamente, no 
mesmo sítio . Ivna de Sá Machado de Araújo - Gerente de Aquisição 
de Material .

 ExTRATo DE ADITIvo
MS/MT - (4630002188). Cemig x TRAEL TRANSFORMADORES 
ELÉTRICoS . Realizado o acréscimo de 24,97% nos itens 11 a 20, 

conforme limite legal, nas quantidades contratadas, alterando o valor 
do contrato de R$ 5 .682 .500,06 para R$ 7 .101 .499,86 . Assinatura: 
25/06/2018 .
MS/MT - (4630002180). Cemig x ARTECHE EDC EQUIP. E SISTE-
MAS S/A . Alteração da denominação social de Arteche EDC Equip . e 
Sistemas S/A para Lucy Arteche Equipamentos Elétricos Ltda . Assina-
tura: 17/05/2018. Publicação Extemporânea em decorrência do trâmite 
interno administrativo .

8 cm -09 1119530 - 1
CEMIG GERAÇÃo E TRANSMISSÃo S . A .

CNPJ: 06 .981 .176/0001-58
MS/CS - AQuISIÇÃo DE SERvIÇo

 RATIFICAÇÃo DE INExIGIBILIDADE
GF/oF – 4570017405/510 . Processo: MS/CS 510-E12401 . Funda-
mento: Art . 25, caput, da Lei 8 .666/1993, para a contratação direta com 
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes para os serviços 
profissionais de aplicação de procedimentos acordados para emissão de 
cartas-conforto em conexão com a reabertura e colocação adicional de 
títulos de dívida no mercado internacional, Retap Eurobonds Cemig GT 
Prazo:40 dias. Valor: R$1.150.000,00 Ratificada em:20/06/2018.
GF/oF – 4520000594/510 . Processo: MS/CS 510-E12400 . Funda-
mento: 25, inciso II, c/c art . 13, inciso III, da Lei 8 .666/1993, para 
a contratação direta da Paul Hastings LLP para os serviços de natu-
reza jurídica consultiva, sem caráter de exclusividade e sem vínculo 
de emprego, consistentes na assessoria legal à contratante no âmbito 
da Reabertura e colocação adicional de títulos de dívida no mercado 
internacional, Retap Eurobonds Cemig GT . Prazo: 46 dias . valor: 
uS$148 .000,00 mais despesas até o limite de uS$5 .000,00, mais gross 
up de impostos. Ratificada em: 15/06/2018.
GF/oF – 4570017406/510 . Processo: MS/CS 510-E12405 . Funda-
mento: 25, inciso II, c/c art . 13, inciso III, da Lei 8 .666/1993, para a 
contratação direta com Souza, Cescon, Barrieu & Flesch Sociedade de 
Advogados para os serviços de natureza jurídica consultiva, sem caráter 
de exclusividade e sem vínculo de emprego, consistentes na assessoria 
legal à contratante no âmbito da Reabertura e colocação adicional de 
títulos de dívida no mercado internacional, Retap Eurobonds Cemig 
GT. Prazo: 60 dias. Valor: R$100.000,00. Ratificada em: 23/05/2018.

 ExTRATo DE ADITIvo
RH/EC – Cemig Geração e Transmissão S.A.- Cemig GT x Anne 
Geraldine Silva de oliveira . objeto: Prorrogação do Prazo de vigên-
cia e reajuste previstos nos contratos 4570016421 -510 e 4570016422 
-530 . valor: de R$20 .107,20 para R$40 .858,08 . Data: 22/06/2018 .
SC – Cemig Geração e Transmissão S.A.- Cemig GT x Alvorada Con-
servação e Limpeza Ltda . objeto: Prorrogação do Prazo de vigência 
prevista nos contratos 4680004855 -510 e 4680004854 -530 . valor: de 
R$2 .436 .563,45 para R$2 .806 .477,07 . Data: 20/06/2018 .

8 cm -09 1119525 - 1
CEMIG GERAÇÃo E TRANSMISSÃo S . A .

CNPJ: 06 .981 .176/0001-58
MS/MT - AQuISIÇÃo DE MATERIAL

Pregão Eletrônico - CEMIG GERAÇÃo E TRANSMISSÃo S .A . - 
CNPJ 06 .981 .176/0001-58 - Nº 530-G12511 – Óleo Combustível A1 . 
Abertura da sessão pública 20/07/18, às 9 horas - Envio de proposta: 
sítio www .cemig .com .br, até as 8h30 da data de abertura da sessão . 
Edital disponível, gratuitamente, no mesmo sítio . Ivna de Sá Machado 
de Araújo - Gerente de Aquisição de Material .
Partes: Cemig x GENEROSO ORGANIZACOES LTDA - ME. Pregão 
Eletrônico - MS/MT-G12402 - objeto: Aparelho de ar Condicionado - 
Prazo: 17/10/2018 . valor: R$ 138 .500,00 . Data assinatura: 04/07/2018 
- Homologada em 04/07/2018

3 cm -09 1119526 - 1

Secretaria de eStado de fazenda

AF 2° NÍvEL/CoNTAGEM
RESuMo v TERMo ADITIvo Ao CoNTRATo N .º6570 .

Partes: EMG/SEF/AF 2° Nível de Contagem e SoLSEG – Soluções 
Integradas LTDA EPP . objeto: Alteração das Cláusulas Primeira – “Do 
Prazo”: 07/07/2018 a 06/07/2019, Terceira – “Do Preço”: R$893,48, 
Nona – “Do valor Estimado”: R$10 .721,76 . Demétrius Garcia Cruz, 
05/07/2018 .

2 cm -09 1119664 - 1

minaS GeraiS participaçõeS S/a
ExTRATo Do 3º TERMo ADITIvo Ao 

CoNvÊNIo DE SAÍDA Nº 098/2014
datado de 21 de junho de 2018, celebrado entre Minas Gerais Parti-
cipações S .A . – MGI e o Município de Itajubá, com interveniência 
do Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
de Cidades e de Integração Regional - SECIR . oBJETo: prorrogar a 
vigência do convênio até 21 de junho de 2019 .Foro: Belo Horizonte .

2 cm -09 1119650 - 1

Secretaria de eStado do meio ambiente 
e do deSenvolvimento SuStentável

ExTRATo DE CoNTRATo
Contrato nº 1371062000182017 de Locação de Imóvel, celebrado entre 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel - SEMAD e Master Empreendimentos e Construções Ltda, conforme 
especificações do processo. Data da assinatura: 05.07.2018 Vigência: 
12 meses . valor Total: R$480 .000,00 . Dotação orçamentária:
 1371 .18 .122 .701 .2002 .0001 .3390 .3920 .0 .31 .1; Foro: Belo Horizonte . 
a) Clesio Cândido Amaral, Superintendente Supram NM; b) Ronaldo 
Sarmento Mourão-Master Empreendimentos e Construções Ltda .

2 cm -09 1119172 - 1
ExTRATo Do TERMo DE CoNvÊNIo Nº 1371000878/2018 . 

Partícipes: SECRETARIA DE ESTADo DE MEIo AMBIENTE E 
DESENvoLvIMENTo SuSTENTávEL e MuNICÍPIo DE DoNA 
EuZÉBIA, com interveniência de INSTITuTo MINEIRo DE GES-
TÃo DAS áGuAS . objeto: Realização do Projeto de Elaboração de 
Estudos de Concepção e Projetos Básico e Executivo do Sistema de 
Esgotamento Sanitário da área urbana do Município de Dona Euzébia/
MG – Proj . FHIDRo nº 437 . valor do Repasse: R$ 154 .416,80 . Dota-
ção orçamentária Estadual: 4341 .18 .544 .120 .4362 .0001 .3 .3 .40 .41 .01 .
0 .31 .1 . valor da Contrapartida: R$ 17 .157,42 . Dotação orçamentária: 
339039 .02 .005 .15 .451 .012 .2 .0032 . Assinatura: 06/07/2018 . (a) Ger-
mano Luiz Gomes – SEMAD, (b) Marilia Carvalho de Melo– IGAM e 
(c) Manoel Franklin Rodrigues– Pref . vigência: 12 meses .

3 cm -09 1119161 - 1
 AvISo DE CHAMADA PÚBLICA

A SEMAD torna público para o conhecimento dos interessados, que se 
fará realizar a Chamada Pública nº 01/2018 para a Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar (Café) . os interessados deverão 
entregar os envelopes de habilitação e de proposta de venda, conforme 
Edital, via Correios até às 09h30min . do dia 08/08/2018 ou pessoal-
mente no início da sessão da Chamada Pública no dia 08/08/2018 às 
10h ., que será realizada na SEMAD, Rodovia Papa João Paulo II, 4143, 
2º andar, Prédio Minas, Bairro Serra verde, Belo Horizonte/MG . o edi-
tal poderá ser obtido nos sites: www .compras .mg .gov .br; www .meio-
ambiente .mg .gov .br .

3 cm -09 1119520 - 1

inStituto eStadual de floreStaS

PRoRRoGAÇÃo Do CADASTRAMENTo
EDITAL DE CoNvoCAÇÃo IEF/MNEI Nº . 01/2018

 o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais – IEF/MG, atra-
vés da comissão organizadora do processo eletivo para a composição 
do Conselho Consultivo do Monumento Natural Estadual de Itatiaia, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que a partir do dia 
10/07/2018, está reaberto, até o dia 10/08/2018, o prazo para cumpri-
mento da fase do Cadastramento/Inscrição do “Calendário de Ativida-
des do Processo Eletivo” previsto no Anexo I, em conformidade com o 
Art . 8º, §4º, do EDITAL DE CoNvoCAÇÃo IEF/MNEI Nº . 01/2018, 
publicado no Minas Gerais, em 17/04/2018, página 15, do “Diário do 
Executivo”, ainda vigente. Calendário atualizado disponível no site do 
IEF/MG .

Barbacena, 09 de julho de 2018
(a) Natália Rust Neves- Gerente do Monumento 

Natural Estadual de Itatiaia
4 cm -09 1119724 - 1

AvISo DE EDITAL

o Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais – IEF/MG, através da comissão organizadora do processo eletivo para a composição do Conselho 
Consultivo da área de Proteção Ambiental Estadual Parque Fernão Dias, torna público o EDITAL DE CoNvoCAÇÃo IEF/APAPqFD Nº: 01/2018, 
que estabelece regras para a eleição de representantes de Órgãos/Entidades Públicas e representantes da sociedade civil organizada, visando com-
por o Conselho Consultivo do o Conselho da Área de Proteção Ambiental Estadual Parque Fernão Dias, conforme calendário de atividades abaixo. 
o edital na integra poderá ser obtido na sede da unidade de Florestas e Biodiversidade Metropolitana, localizado na Rua Espírito Santo, nº 495, 5º 
andar, Centro, Belo Horizonte/MG .

Belo Horizonte, 09 de julho de 2018 .
 Ronaldo José Ferreira Magalhães – Supervisor da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Metropolitana/IEF

 CALENDáRIo DE ATIvIDADES Do PRoCESSo ELETIvo

Atividade Prazo Local

Divulgação do Edital / Mobilização do Ges-
tor perante os interessados

Marco inicial do processo de formação 
de conselho .

1. Diário Oficial do Estado de Minas Gerais;
2 . Sede da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana, Rua Espírito Santo 495, 5º andar, Centro, 
Belo Horizonte .

Eventual recurso contra o Edital . 03 (três) dias contados da publicação do 
Edital no Diário Oficial do Estado.

o recurso deve ser endereçado ao Diretor Geral do Instituto 
Estadual de Florestas e protocolado perante a sede da uni-
dade Regional Metropolitana do IEF, Rua Espírito Santo 
495, 5º andar, Centro/BH .

Divulgação da decisão do recurso interposto 
contra o edital . 05 (cinco) dias contados da data de inter-

posição do recurso .

o resultado deverá ser divulgado no quadro de avi-
sos da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana;

Cadastramento/Inscriçãodos interessados
30 (trinta) dias contados da data prevista 
para divulgação da decisão do recurso 
contra o edital .

os documentos para cadastramento/inscrição devem ser 
endereçados ao Diretor Geral do Instituto Estadual de Flo-
retas e protocolado perante a sede da unidade Regional 
Metropolitana do IEF, Rua Espírito Santo 495, 5º andar, 
Centro/BH  .

Habilitação 4 (quatro) dias após o fechamento do 
período de inscrições .

unidade Regional de Florestas e Biodiversidade Metropo-
litana, localizado na Rua Espírito Santo 495, 5º andar, Cen-
tro, Belo Horizonte .

Divulgação do resultado da habilitação 1 (um) dia após a sessão de habilitação 
dos interessados .

o resultado deverá ser divulgado no quadro de avi-
sos da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana;

Eventual recurso contra o resultado da 
habilitação 05 (cinco) dias contados da data de publi-

cação do resultado da habilitação .

o recurso deve ser endereçado ao Diretor Geral do Instituto 
Estadual de Florestas e protocolado perante a sede da uni-
dade Regional Metropolitana do IEF, Rua Espírito Santo 
495, 5º andar, Centro/BH .

Divulgação da decisão do recurso interposto 
contra a habilitação .

05 (cinco) dias contados da data de inter-
posição do recurso

o resultado deverá ser divulgado no quadro de avi-
sos da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana;

Eleição
2 (dois) dias após a data prevista para a 
divulgação da decisão do recurso contra 
a habilitação

Reunião na sede da unidade Regional Metropolitana, Rua 
Espírito Santo 495, 5º andar, Centro/BH, a partir das 9 
horas da manhã .

Divulgação do resultado da eleição 1 (um) dia após a eleição
o resultado deverá ser divulgado no quadro de avi-
sos da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana;

Prazo para recurso contra o resultado
da eleição 05 (cinco) dias contados da data de publi-

cação do resultado da eleição .

o recurso deve ser endereçado ao Diretor Geral do Instituto 
Estadual de Florestas e protocolado perante a sede da uni-
dade Regional Metropolitana do IEF, Rua Espírito Santo 
495, 5º andar, Centro/BH .

Divulgação da decisão do recurso interposto 
contra o resultado da eleição . 05 (cinco) dias contados da data de inter-

posição do recurso .

o resultado deverá ser divulgado no quadro de avi-
sos da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana;

Divulgação do resultado final do processo 
eletivo para o biênio 2018 – 2020 .

02 (dois) dias contados da data prevista 
de divulgação da decisão do recurso con-
tra o resultado da eleição .

o resultado deverá ser divulgado no quadro de avi-
sos da unidade Regional de Florestas e Biodiversidade 
Metropolitana;

26 cm -09 1119677 - 1

Secretaria de eStado de SaÚde

 ERRATA Do ExTRATo DE PRoRRoGAÇÃo DE Ex oFFÍCIo
Errata do Extrato do 2º Termo de prorrogação de Ex Offício ao Convê-
nio nº . 1617/2014 . Publicado no DoE-MG, em 06/07/2018 . oNDE SE 
LÊ: Convênio nº . 1617/2012 . LEIA-SE: Convênio nº . 1617/2014 .

ExTRATo DE TERMo DE RESCISÃo
Extrato do Termo de Rescisão do convênio nº. 1445/2014, celebrado 
entre EMG/SES/SuS-MG/FES e o município de unaí . objeto: res-
cindir unilateralmente, em consonância com a CLÁUSULA DÉCIMA 
PRIMEIRA – DA DENÚNCIA E RESCISÃo do termo de convê-
nio . Assinatura: 09/07/2018 . Signatário: Nalton Sebastião Moreira da 
Cruz (Secretário de Estado de Saúde e Gestor do SuS/MG/FES em 
exercício).

ToRNAR SEM EFEITo PuBLICAÇÃo
Torna sem efeito a publicação do Extrato do 2º Termo de prorroga-
ção de Ex Offício ao Convênio nº 1953/2014 – EMG/SES/SUS-MG/
FES e o Município de FRoNTEIRA, publicado no “DoE-MG”, do dia 
06/07/2018 .

4 cm -09 1119655 - 1

CoNTRATo DE DoAÇÃo ELETRÔNICo Nº 70/2018
 – PRoCESSo SEI N° 1320 .01 .0009262/2018-96 . DoADoR: 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG . DoNATáRIo: MuNICIPIo DE BELo HoRIZoNTE: 
oBJETo Iveco Dayli, Chassi 93ZK42C01H8469388, Iveco Dayli 
93ZK42C01H8469376,valor Total da Doação: R$ 290 .000,00 . DATA 
DE ASSINATuRA: 06/07//2018 .

 Contrato de Doação Eletrônico nº 100/2018 – PRoCESSo SEI N° 
1490 .01 .0003338/2018-07 . DoADoR: Estado de Minas Gerais, atra-
vés da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG . DoNATáRIo: 
MuNICIPIo DE SÃo JoÃo DA LAGoA: oBJETo Peugeot Parti-
ner ,valor Total da Doação: R$ 79 .000,00 . DATA DE ASSINATuRA: 
06/07//2018 .

3 cm -06 1119157 - 1
 AvISo DE LICITAÇÃo

 Pregão Eletrônico para Registro de Preço nº .449/2017 .
 objeto: Medicamentos sob Ações Judiciais . Abertura da sessão: dia 
24 de julho de 2018 às 09h30min . Edital disponível no sitewww .com-
pras .mg .gov .br . Mais informações pelo telefone (031) 3916-8941 . Belo 
Horizonte, 10 de julho de 2018 .

2 cm -05 1118277 - 1
 AvISo DE LICITAÇÃo

 Pregão Eletrônico nº . 003/2018
 objeto: Medicamentos Importados para atendimento de Ações Judi-
ciais . Abertura da sessão: dia 24 de julho de 2018 às 09h30min . Pre-
goeira: Maria Alice Martinho de Abreu . Edital disponível no sitewww .
compras .mg .gov .br . Mais informações pelo telefone (031) 3916-0066 . 
Belo Horizonte, 09 de julho de 2018 .

2 cm -09 1119394 - 1

eScola de SaÚde pÚblica do 
eStado de minaS GeraiS

ExTRATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo
 – Empresa: Agência de Integração Empresa Escola LTDA - CNPJ: 
01 .406 .617/0001-74 – Contrato 9074257 – Nota Fiscal: 13260 – valor: 
R$ 7.709,94– 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 -09 1119549 - 1

 ExTRATo DE CoNTRAToS

 Extrato do contrato nº 9193963/2018 para prestação de Serviços Téc-
nicos Educacionais, firmado com Moisés Samarone Dutra Santana, na 
função de Docente de Dispersão/Estágio no Curso Técnico em Saúde 
Bucal, município de Nacip Raydan . A vigência compreenderá o período 
de 16/07/2018 a 16/07/2020 . valor R$ 7 .770,00 (Sete mil setecentos e 
setenta reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .33 .
90 .36 .05 .10 .1 .0 .

 Extrato do contrato nº 9192931/2018 para prestação de Serviços Técni-
cos Educacionais, firmado com Wagner Raimundo Barbosa, na função 
de Docente de Dispersão/Estágio no Curso Técnico em Saúde Bucal, 

município de Fernandes Tourinho . A vigência compreenderá o período 
de 16/07/2018 a 16/07/2020 . valor R$ 7 .770,00 (Sete mil setecentos e 
setenta reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .33 .
90 .36 .05 .10 .1 .0 .

 Extrato do contrato nº 9193964/2018 para prestação de Serviços Téc-
nicos Educacionais, firmado com Mara da Costa Fernandes, na função 
de Docente de Dispersão/Estágio no Curso Técnico em Saúde Bucal, 
município de Santa Efigênia de Minas. A vigência compreenderá o perí-
odo de 16/07/2018 a 16/07/2020 . valor R$ 7 .770,00 (Sete mil setecen-
tos e setenta reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .000
1 .33 .90 .36 .05 .10 .1 .0 .

 Extrato do contrato nº 9193967/2018 para prestação de Serviços 
Técnicos Educacionais, firmado com Taizi Carreiro Jacob, na fun-
ção de Docente de Dispersão/Estágio no Curso Técnico em Saúde 
Bucal, município de Alpercata . A vigência compreenderá o período 
de 16/07/2018 a 16/07/2020 . valor R$ 7 .770,00 (Sete mil setecentos 
e setenta reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .3
3 .90 .36 .05 .10 .1 .0 .

 Extrato do contrato nº 9195126/2018 para prestação de Serviços Téc-
nicos Educacionais, firmado com Daniella Borges Machado, na fun-
ção de Docente de Concentração no Curso Técnico em Saúde Bucal, 
município de Belo Horizonte . A vigência compreenderá o período de 
16/07/2018 a 16/07/2020 . valor R$ 15 .600,00 (Quinze mil e seiscentos 
setenta reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .33 .
90 .36 .05 .10 .1 .0 .

 Extrato do contrato nº 9195130/2018 para prestação de Serviços Téc-
nicos Educacionais, firmado com Stenio Janer Francisco Ferreira, na 
função de Docente de Dispersão/Estágio no Curso Técnico em Saúde 
Bucal, município de Galileia . A vigência compreenderá o período de 
16/07/2018 a 16/07/2020 . valor R$ 7 .770,00 (Sete mil setecentos e 
setenta reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .33
 .90 .36 .05 .10 .1 .0 .

 Extrato do contrato nº 9195152/2018 para prestação de Serviços Téc-
nicos Educacionais, firmado com Nubia Brige Rocha Soler, na fun-
ção de Docente de Dispersão/Estágio no Curso Técnico em Saúde 
Bucal, município de Alpercata . A vigência compreenderá o período 
de 16/07/2018 a 16/07/2020 . valor R$ 7 .770,00 (Sete mil setecentos 
e setenta reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .3
3 .90 .36 .05 .10 .1 .0 .

12 cm -09 1119606 - 1

 ExTRATo DE CoNTRAToS

 Extrato do contrato nº 9195504/2018 para prestação de Serviços Técni-
cos Educacionais, firmado com SIMONE FERNANDES REIS, na fun-
ção de Docente no curso Qualificação de Agente Comunitário de Saúde 
no Município de Montezuma/MG . A vigência compreenderá o período 
de 10/07/2018 a 10/03/2019 . valor 3 .000,00 (Três mil reais) . Dotação 
orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .4013 .0001 .33 .90 .36 .05 .10 .1 .0

 Extrato do contrato nº 9195554/2018 para prestação de Serviços Téc-
nicos Educacionais, firmado com ROBSON DE SOUZA FRANCA 
RAMOS, na função de Docente no curso Qualificação de Agente 
Comunitário de Saúde no Município de Coração de Jesus/MG . A 
vigência compreenderá o período de 11/07/2018 a 11/03/2019 . valor 
3 .000,00 (Três mil reais) . Dotação orçamentária: 1541 .10 .128 .141 .401
3 .0001 .33 .90 .36 .05 .10 .1 .0

4 cm -09 1119644 - 1

ExTRATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo
 – Empresa: Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica - CNPJ: 
10 .426 .715/0001-64 – Contrato 205 – Fatura: 2336495 – valor: R$ 
630,09 – 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.

2 cm -09 1119551 - 1

fundação centro de HematoloGia 
e Hemoterapia de minaS GeraiS

ExTRATo Do CoNTRATo Nº 9192 .542/18
Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa PANIFICAÇÃo 
BETEL LTDA – EPP . Pregão Eletrônico Gov 003/2018 . objeto: Aqui-
sição de água mineral sem gás . valor Total: R$ 25 .792,00 . vigência: 
09/07/2018 a 08/07/2019 . Dotação orçamentária: 2321 .10 .302 .018 .40
37 .0001 .339030 .08 .0 – Fonte 10 .1 .
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