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SEcrEtaria DE EStaDo DE EDucaÇÃo

SrE PArá DE MINAS –EDITAL DE LICITAÇÃo 
/ EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

A Caixa Escolar Torquato de Almeida, realizará Chamada Pública 
04/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . os grupos Formais e Informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no art . 27 da resolução 
FNDE nº 26/13, alterada pela resolução FNDE nº 04/15, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 22/10/2019, às 09:00, 
na EE Torquato de Almeida, localizada na Praça Francisco Tor-
quato, 22 – Centro – Pará de Minas – MG, CEP 35660-027 – Tel . 
(37) 3232-1738, e-mail: escola .307408@educacao .mg .gov .br os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/ . 
TC 918340/2019 .

3 cm -20 1274515 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Dr Pedro Marquês torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/10/2019, 
às 09h30, Processo licitatório nº 020/2019, Modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Dermeval Moura de Almeida, localizada na 
rua: Comendador Thereziano, n° 126, Bairro: Centro, Cidade: 
rio Preto – MG – CEP: 36130-000 – Telefone: (32) 3283-1311, 
e-mail: escola .69604@educacao .mg .gov .br até o dia 04/10/2019, 
às 20h00 .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Homero Braz de Almeida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
25/10/2019, às 13 hs, Processo licitatório nº 14/2019, Modali-
dade Carta Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Jose Marinho de Araújo, 
localizada na rua: Cel . João Honório, n° 46, Bairro: Santa Casa, 
Cidade: Santa rita de Jacutinga – MG – CEP: 36135-000 – Tele-
fone: (32) 3291-1288, e-mail: escola .69850@educacao .mg .gov .br 
até o dia 25/10/2019, às 22 hs .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Homero Braz de Almeida realiza Chamada 
Pública nº 13/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 28/10/2019, às 13h00, na EE José Marinho de Araújo, 
localizada na rua: João Honório, n°46, Bairro: Santa Casa, Cida-
des Santa rita de Jacutinga – MG – CEP: 36 .135-000 – Telefone: 
(32) 3291-_1288, e-mail: escola .69850@educacao .mg .gov .br . os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar José Guilherme de Almeida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
08/10/2019, às 8h00, Processo licitatório edital 14/2019, Modali-
dade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Cornélia Ferreira Ladeira, locali-
zada na Rua: Presidente Juscelino Kubistcheck, n° 187, Bairro: 
Glória, Cidade: Santos Dumont – MG – CEP: 36 .240-000 – Tele-
fone: (32) 3251-8117, e-mail: escola .69906@educacao .mg .gov .br 
até o dia 07/10/2019, às 17h00 .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Francisco Gomes Azevedo torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
30/09/2019, às 8:30 horas, Processo licitatório nº 07/2019, Moda-
lidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Dr . Francisco Zágari, localizada 
na rua: voluntários da Pátria, s/nº, Distrito de Taruaçu, Cidade: 
São João Nepomuceno – MG – CEP: 36 .688-000 – Telefone: (32) 
99945-6773, e-mail: escola .70238@educacao .mg .gov .br até o dia 
29/09/2019, às 17:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Professor Lopes realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução 
CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 01/10/2019, às 13:00hs, na EE Professor Lopes, localizada 
na Rua: Evaristo da Veiga, n°730, Bairro: Benfica, Cidade: Juiz 
de Fora – MG – CEP: 36090-430 – Telefone: (32) 3222-1473, 
e-mail: escola .68829@educacao .mg .gov .br . os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

15 cm -20 1274487 - 1

SrE PIrAPorA
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 

DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE
A CAIxA ESCoLAr DANIEL GoMES FoNSECA torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 27/09/2019, às 09h00, Processo Licitatório nº 5/2019, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios, com recursos 
do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
Edital completo na sede da E .E ProFESSor LuCIANo, loca-
lizada na rua Cel . Daniel da Fonseca, 318 – Jequitaí/MG – CEP: 
39370-000 – Telefone: (38)3744-1124 - E-mail: escola .80675@
educacao .mg .gov .br, até o dia 27/09/2019, às 08h00 .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar DANIEL GOMES FONSECA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
27/09/2019, às 10h00, Processo Licitatório nº 6/2019, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios, com Recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
Edital completo na sede da E .E ProFESSor LuCIANo, loca-
lizada na rua Cel . Daniel da Fonseca, 318 – Jequitaí/MG – CEP: 
39370-000 – Telefone: (38)3744-1124 - E-mail: escola .80675@
educacao .mg .gov .br, até o dia 27/09/2019 às 09h00 .

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar GONÇALO DOS REIS BARBOSA realiza 
chamada pública nº 2/2019 no dia 15/10/2019 às 08h00, para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar 

a documentação prevista na resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de vendas até o dia 15/10/2019, às 08h00, 
na E . E . CACHoEIrA Do MANTEIGA, localizada na rua Espi-
rito Santo, 71 - Cachoeira do Manteiga-Buritizeiro/MG – CEP: 
39288-000 – Telefone: (38)3747-1122 - E-mail: escola .79758@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://alimentacaoescolar .
educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar PROFESSORA HELOÍSA PASSOS torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no 
dia 27/09/2019 às 16h00, Processo Licitatório nº 6/2019 Modali-
dade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
completa do edital, na E .E ProFESSorA HELoÍSA PASSoS, 
localizada na rua ouro Preto, 212 – Bairro Santo Antônio Pira-
pora/MG – CEP: 39270-000 – Telefone: (38)3741-1915 - E-mail: 
escola .81957@educacao .mg .gov .br, até o dia 27/09/2019 às 
15h30 .

11 cm -20 1274671 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar “ELISA DE OLIVEIRA CAMPOS” realiza Cha-
mada Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 16/10/2019, às 09h30min horas, na EE “Elisa de oliveira 
Campos”, localizada na Rua Capitão Heliodoro, n° 84 – Distrito 
de Garapuava – unaí – MG - CEP 38 .615-000 – Telefone: (038) 
3674-2103, e-mail: escola .342475@educacao .mg .gov .br . os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br/

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – ESTADuAL CoNTrAPArTIDA 

- A Caixa Escolar “MANOELA FARIA SOARES” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
30/09/2019, às 15h00, Processo licitatório nº 10/2019 Modalidade 
CONVITE para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
de Contrapartida . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE “Manoela Faria Soares”, 
localizada na rua Luis Alves, n° 844 – Cachoeira – unaí – MG 
- CEP 38 .610-000 – Telefone: (038) 3676-3488, e-mail: esco-
la .109037@educacao .mg .gov .br, até o dia 30/09/2019, às 12h00 . 

6 cm -19 1274194 - 1

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE 
ENSINo TEÓFILo oToNI - 

AvISo DE CHAMADA PÚBLICA .
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por inter-
médio da Superintendência Regional de Ensino de Teófilo Otoni, 
torna pública a Chamada Pública nº 01/2019, para aquisição de café 
torrado e moído da Agricultura Familiar . os interessados deverão 
entregar os envelopes de habilitação e de proposta de venda, con-
forme Edital, via correios até às 09:00 do dia 14/10/2019, ou pes-
soalmente no início da sessão da Chamada Pública às 09:00 horas 
do dia 14/10/2019, que será realizada na SRE Teófilo Otoni – Rua 
Mohamed Chain Lauar, nº 10 – Bairro Laerte Laender – Teófilo 
otoni/MG – CEP: 39803-173 . uma cópia do Edital poderá ser 
obtida nos sites www .compras .mg .gov .bre seecompras .educacao .
mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas por meio do 
email: sre .totoni .compras@educacao .mg .gov .br .

4 cm -20 1274885 - 1

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE 
ENSINo DE TEÓFILo oToNI 

HoMoLoGAÇÃo – 
rEF .: PrEGÃo ELETrÔNICo N .° 02/2019 – ProCESSo: 
1261037 0008/2019 . Considerando o inciso vIII do Art . 1º da 
resolução SEE n .º4 .132/2019, homologo o Pregão Eletrônico nº 
02/2019, Processo de Compra n .º 1261037 8/2019, para aquisi-
ção  de alimentação escolar para atender necessidade de Escolas 
Estaduais Indígenas com caixa escolar inativo, conforme exigên-
cias e quantidades estabelecidas no Anexo I do Edital, na seguinte 
forma 

LICITANTES LoTE
IrMÃoS LANGHoLZ CoMÉrCIo DE CErEAIS E 
FrIoS LTDA . 01

IrMÃoS LANGHoLZ CoMÉrCIo DE CErEAIS E 
FrIoS LTDA . 02

CoMErCIAL BoA oPÇÃo LTDA . 03

Teófilo Otoni, 30 de agosto de 2019. 
renata Ferreira Leles Dias – Subsecretária de Educação

5 cm -20 1274886 - 1

SrE-LEoPoLDINA
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE / CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr .

A CAIxA ESCoLAr Dr SANDovAL SoArES DE AZEvEDo 
realiza Chamada Pública nº 005/2019 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos For-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista na 
resolução CD/FNDE nº 04/2015 que alterou o artigo 27 da reso-
lução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 02/10/2019, às 10:00 horas, na E .E . Coronel vieira, locali-
zada na Av . Astolfo Dutra, n° 303, Bairro: Centro - CEP 36 .770-01 
– Telefone (32) 3421-3711,e¬-mail:escola .97314@educacao .
mg.gov.br;eecoronelvieira@gmail.com.Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da internet:http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br - Agricultura familiar
A CAIxA ESCoLAr “ProF . JoAQuINA ALMEIDA SANToS 
BOTELHO” torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 02/10/2019, às 13:00 horas, Processo lici-
tatório nº 11/2019, Modalidade Convite para prestação de ser-
viços de conectividade para a escola . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . 
“Dr. Alfredo Castelo Branco”, localizada na Rua Oswaldo Lopes, 
nº 135, CEP . 36660/000, telefone: (032) 2010 .5209 e-mail: esco-
la .96458 @educacao .mg .gov .br, até o dia 02/10/2019 às 14:30 h .
A CAIxA ESCoLAr “ProF . JoAQuINA ALMEIDA SANToS 
BOTELHO” torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 02/10/2019, às 13:00 horas, Processo lici-
tatório nº 10/2019, Modalidade Convite para prestação de servi-
ços de elaboração e aprovação de Projeto de Prevenção e Com-
bate a Incêndio e Pânico em formato A1. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E . 
“Dr. Alfredo Castelo Branco”, localizada na Rua Oswaldo Lopes, 
nº 135, CEP . 36660/000, telefone: (032) 2010 .5209 e-mail: esco-
la .96458 @educacao .mg .gov .br, até o dia 02/10/2019 às 14:00 h .

A CAIxA ESCoLAr “ProF . JoAQuINA ALMEIDA SAN-
TOS BOTELHO” torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que fará realizar no dia 02 de outubro de 2019, às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 09/2019, Modalidade Convite para 
a aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E. E. “Dr. Alfredo Castelo Branco”, localizada 
na rua oswaldo Lopes, nº 135, CEP . 36660/000, telefone: (032) 
2010 .5209 email: escola .96458 @educacao .mg .gov .br, até o dia 
02/10/2019 às 13:30 h .

A CAIxA ESCoLAr “ProF . JoAQuINA ALMEIDA SANToS 
BOTELHO” torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 02/10/2019, às 13:00 horas, Processo lici-
tatório nº 08/2019, Modalidade Convite para a aquisição de gêne-
ros alimentícios (carne) com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E. E. “Dr. Alfredo Castelo Branco”, localizada na Rua Oswaldo 
Lopes, nº 135, CEP . 36660/000, telefone: (032) 2010 .5209 e-mail: 
escola .96458 @educacao .mg .gov .br, até o dia 02/10/2019 às 
13:00 h .

A CAIXA ESCOLAR “JOSÉ ANTONIO GUERCIO” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 10/10/2019, às 16:30 horas, Processo licitatório nº 023/2019, 
Modalidade Convite para a aquisição de gêneros alimentícios não 
perecíveis com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E . E . “Fran-
cisco Inácio Peixoto”, localizada na Chácara Raimundo Queiróz, 
nº 200, CEP . 36770-166, telefone: (032) 3421-2971 e-mail: esco-
la .97322@educacao .mg .gov .br, até o dia 10/10//2019 às 13:00h .

A CAIXA ESCOLAR “JOSÉ ANTONIO GUERCIO” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 10/10/2019, às 16:30 horas, Processo licitatório nº 024/2019, 
modalidade Convite para a aquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis com recursos do PNAE . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E . E . “Fran-
cisco Inácio Peixoto”, localizada na Chácara Raimundo Queiróz, 
nº 200, CEP . 36770-166, telefone: (032) 3421-2971 email: esco-
la.97322@educacao.mg.gov.br, até o dia 10/10/2019 às 13:00h.”

A CAIxA ESCoLAr SEBASTIÃo MEDEIroS realiza Cha-
mada Pública nº 07/2019 e nº 08/2019 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos For-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista na 
resolução CD/FNDE nº 04/2015 que alterou o artigo 27 da reso-
lução FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 18/10/2019, às 09:00 horas, na Escola Estadual “Sebastião 
Medeiros”, localizada na Rua Marcos Poiares, s/ n°, Ribeiro Jun-
queira, Leopoldina-MG CEP 36 .707 .000, Telefone (32) 3442-
1121, e¬-mail: escola .98353@educacao .mg .gov .br . os quantitati-
vos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br

A CAIxA ESCoLAr LAErTE DE ArAuJo PorTo torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 27/09/2019, às 11:00 horas, Processo Licitatório nº 12/2019, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recurso do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E . E . Capitão Godoy, loca-
lizada na Avenida Cineasta Humberto Mauro – Nº 186- Centro- 
volta Grande- MG- CEP 36 .720 .000- Telefone (032) 34631110, 
e-mail escola .99589@educacao .mg .gov .br, até o dia 26//09/2019, 
às 11:00 horas .

20 cm -20 1274835 - 1

DIrETorIA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNIoS

ExTrATo DE TErMo DE CESSÃo DE uSo DE IMÓvEL

Extrato de Termo de Cessão de Uso de Imóvel nº 26/2019 – Pro-
cesso SEI nº 1260 .01 .0029633/2019-50 . Assinatura: 19/09/2019 . 
Partes: EMG/SEE e o Município de rio Espera . objeto: Cessão 
de uso gratuito do imóvel para fins de funcionamento de turmas 
vinculadas Escola Municipal “Cônego Augustinho”. Vigência: 
04 (quatro) anos a contar da data de sua publicação . Assinantes: 
Edelves rosa Luna, renata Ferreira Leles Dias e Lúcio Marcos 
da Silveira .

ExTrATo DE ADITIvo

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel n .º 
433.977/2013 para funcionamento da Sede da Superintendên-
cia regional de Ensino de Patos de Minas . Município: Patos de 
Minas – MG . Processo SEI nº 1260 .01 .0035673/2019-27 . Assi-
natura: 19/09/2019 . Partes: SEE/MG e Maria Gonçalves Mendes, 
Maria Luisa Mendes França, Frederico Gonçalves Mendes, Maria 
de Fátima Mendes oliveira e Ângela Maria Mendes . objeto: Pror-
rogação de vigência. Valor: R$ 35.400,56 mensais. Vigência: de 
23/09/2019 a 22/03/2020 . Dotação orçamentária: oP/2019: 126
1 .12 .122 .701 .2085 .0001 .339036 .11 - Fonte: 10 .1 .0 . Assinantes: 
Edelves rosa Luna, renata Ferreira Leles Dias, Maria Gonçalves 
Mendes, Maria Luisa Mendes França, Frederico Gonçalves Men-
des, Maria de Fátima Mendes oliveira e Ângela Maria Mendes .

6 cm -20 1274902 - 1

uNivErSiDaDE Do EStaDo DE 
miNaS gEraiS - uEmg

ATo DE rATIFICAÇÃo DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo DE CoMPrAS Nº 2351260 000015/2019

Com base nas considerações constantes na Nota Jurídica/uEMG 
n .º 215/2019e dispensada a Nota Técnica da Auditoria, conforme 
disposto na resolução da Controladoria (CGE) nº 008 de 21 de 
maio de 2015, AProvo o presente procedimento administra-
tivo e, no uso da competência a mim delegada pelo Decreto n.º 
43 .817/2004, AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro no artigo 24, 
inciso x, da Lei n° .8 .666/1993, a hipótese de Dispensa de para 
locação de imóvellocalizadona cidade de Passos, Estado de Minas 
Gerais, na Rua Nebraska, nº 92, Bairro Parque Residencial Eldo-
rado, para instalação do Laboratório de Solos e Folhas da unidade 
Acadêmica daUniversidade do Estado de Minas Gerais - UEMG/ 
unidade Passos, junto à Ana Cláudia De Faria D’ávila reis, Fer-
nando De Farias reis e Luciano Augusto De Faria reis .

o valor estimado da contratação é de r$ 51 .600,00(Cinquenta e 
um mil e seiscentos reais) que ocorrerá por conta da dotação orça-
mentária: 2351 .12 .364 .106 .4270 .0001 .3390 .39 .20 .0 .10 .1 .

Belo Horizonte, 20 de setembro de 2019 
Lavínia rosa rodrigues

reitora
5 cm -20 1274613 - 1

uNivErSiDaDE EStaDual DE 
moNtES claroS - uNimoNtES
ExTrATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Dispensa de Licitação para prestação de serviços de realiza-
ção de concurso público para provimento de cargos efetivos 
de natureza técnico-adminsitrativa da universidade Estadual 
de Montes Claros – unimontes, de acordo com o Processo Sei 
nº2310 .01 .0009700/2019-74, com base no artigo 24, inciso xIII, 
da lei 8 .666/93 . Homologado ao Fornecedor: Fundação de Desen-
volvimento da Pesquisa, CNPJ: 18 .720 .938/0001-41, valor con-
tratado r$ 312 .440,00 (trezentos e doze mil, quatrocentos e qua-
renta reais) . Dotações orçamentárias:
2311 12 122 701 2002 0001 33 90 39 74 0 10 1
2311 12 364 037 4214 0001 33 90 39 74 0 10 1

Montes Claros/MG, 20 de setembro de 2019 . 
Prof . Aloysio Afonso rocha vieira - Pró-reitor .
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JuLGAMENTo DE HABILITAÇÃo E CoNvoCAÇÃo 
PArA ABErTurA DE ENvELoPES

A universidade Estadual de Montes Claros - unimontes - torna 
público aos interessados na CoNCorrÊNCIA PÚBLICA nº 
001/2019, Processo 2311021-021/2019, que tem por objeto “ser-
viços de Engenharia para a conclusão das obras da Escola Téc-
nica do Programa Brasil Profissionalizado na cidade de Unaí/
MG – Convênio: FNDE 702423/2010 – SIAFI 9001803”, que foi 
habilitada a empresa BML ENGENHArIA LTDA - EPP CNPJ 
19 .449 .370/0001-39 . Fica convocada a empresa habilitada e 
demais interessados para sessão de abertura do envelope de pro-
postas que correrá no dia 24 de setembro às 9 horas na sala da 
Comissão Permanente de Licitação . A Ata da sessão bem como 
outros documentos poderão ser solicitados, na sala da Comis-
são Permanente de Licitações, localizada no Campus universi-
tário Professor Darcy ribeiro, Avenida rui Braga S/N, Bairro 
Vila Mauricéia, - Prédio 06 (anexo), Sala 116, Montes Claros 
- MG, CEP 39401-089 . Informações: telefone (38) 3229 .8136 / 
3229 .8137 ou pelo e-mail licitacao@unimontes .br . 

Montes Claros/MG, 20 de setembro de 2019 . 
Professor Aloysio Afonso rocha vieira - Pró-
reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .
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ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9220543/2019 
DE ForNECIMENTo, 

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
uNIMoNTES e o(s) fornecedor(es) 21 .928 .095/0001-88 - 
rAFAEL rIBEIro AuGuSTo 04990089600 - ME, Processo 
de compra nº 2311076 000088/2019, Pregão eletrônico . Pro-
cesso SEI nº 2310 .01 .0003079/2019-70 objeto: AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS NÃo PErECÍvEIS . valor total: 
R$ 4.640,00. Vigência: 12 meses, de 20/09/2019 a 19/09/2020. 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .200 .4574 .0001 .33
9030 .08 .0 .10 .1 . Assinatura: 19/09/2019 . Signatários: pela contra-
tada rafael ribeiro Augusto, pela contratante Priscilla Izabella 
Fonseca Barros de Menezes .
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rETIFICAÇÃo Nº . 001/2019
A universidade Estadual de Montes Claros – uNIMoNTES, atra-
vés do Hospital universitário Clemente de Faria torna público a 1ª 
rETIFICAÇÃo Do EDITAL referente ao Pregão 38/2019, uni-
dade 2311076, Processo 283/2019 – Aquisição de materiais antis-
sépticos, limpeza, conservação e coleta de resíduos dos serviços 
de saúde do HUCF, onde houve alteração no item 1.2.1. do anexo 
I do edital. Onde lê-se [para o lote 02 item 02...]; leia-se [para 
todos os lotes...]. Diante disso, o referido certame teve sua DATA 
ALTErADA . A abertura da sessão pública do referido certame 
será no dia 04/10/2019, às 09h, exclusivamente, pelo site: www.
compras .mg .gov .br . As propostas comerciais deverão ser encami-
nhadas até às 08h59min do dia 04/10/2019 pelo endereço eletrô-
nico acima determinado . Quaisquer outras informações poderão 
ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo e-mail: pregao .
hucf@unimontes .br .
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DIárIo Do LEGISLATIvo  
tribunal de contas do Estado de minas gerais

Presidente: Mauri José Torres Duarte

DECLArAÇÃo DE INABILITAÇÃo

o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do disposto no artigo 92 da Lei Complementar nº 102 de 17/01/2008, 
DECLARA a Sra. Alanna Mesquita Gonçalves, CPF 052.619.416-28, INABILITADA por 8 (oito) anos para o exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança na administração estadual e municipal, nos exatos termos da decisão exarada, nos autos de nº 1012039, 
na Sessão do dia 29/05/2019, cujo Acórdão foi publicado no Diário Oficial de Contas do dia 19/06/2019, tendo ocorrido o trânsito em 
julgado da referida decisão no dia 12/08/2019 .
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Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201909202026170131.
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