
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SEPLAG SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº1500.01.0016171/2020-29
Processo de Compras nº 1501561-13/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI nº 1500.01.0016171/2020-29,
bem como Processo de Compras nº 1501561-13/2020, APROVO os procedimentos
administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n.º 43.817/2004 e pela
Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº 12872446 AUTORIZO e RATIFICO, com
fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020, na hipótese de
dispensa de licitação, e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico
Referencial da AGE/MG n.º evento SEI nº12872472, cujo objeto é aquisição aquisição de TNT
(Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabricação de máscaras cirúrgicas
descartáveis, em atendimento de demanda da Secretaria de Estado de Saúde, visando equipar
e proteger os profissionais envolvidos no atendimento e combate à pandemia do COVID-19 no
âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contratação da realizada junto a empresa JMS
Industria e Comércio-EIRELI. O valor da contratação é correspondente
a R$286.167,34 (duzentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro
centavos) que correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

4291.10.305.150.4439.0001  – 339030 – 10.1

4291.10.305.150.4439.0001  – 339030 – 37.1

4291.10.305.150.4439.0001  – 339030 – 92.1

�

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 30/03/2020, às 21:01, 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
12927459 e o código CRC 778139CE.

Referência: Processo nº 1500.01.0016171/2020-29 SEI nº 12927459
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 22 – terça-feira, 31 de Março de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
ExTrATo DE TErMo ADITIvo

Segundo termo aditivo ao contrato nº 9197277/2018, de prestação de 
serviços que celebram entre si a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável e a CoBrAPE - CIA Brasileira de Pro-
jetos e Empreendimentos S .A . objeto: Prorrogação de vigência por 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 29/03/2020 . valor: 1 .572 .362,77 (um 
milhão, quinhentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e dois reais 
e setenta e sete centavos) . Dotação: 1371 .17 .512 .120 .4321 .0001 .3 .3 .90
 .39 .56 .0 .60 .2 . Data de assinatura: 27 de Março de 2020 .

a) rodrigo Gonçalves Franco - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Delegação de 

Competência/resolução Semad nº 2 .927, 10 de Janeiro de 2020
b) rafael Decina Arantes - CoBrAPE - Companhia 

Brasileira de Projetos e Empreendimentos
3 cm -30 1340522 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo PArA 

INTErvENÇÃo AMBIENTAL
o Supervisor regional da urFBio Nordeste do IEF torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o (s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
*BD PArTICIPAÇÕES E ADMINISTrAÇÃo S .A ./Fazenda Bom 
Sossego - CNPJ 29 .035 .969/0001-02 - Tipo de Intervenção: Corte ou 
aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas/Processo Simplifi-
cado – Nanuque/MG – Processo Nº 03000000188/20 .
Luiz Cláudio Pena Ferreira - Supervisor regional urFBIo Nordeste .

TErMo ADITIvo
Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9219202 de prestação de ser-
viços de auditoria para avaliar as prestações de contas referentes ao 
fundo de disposição do Promata II, apresentadas por IEF/SEMAD ao 
Banco KFW, no ano de 2018 e no ano de 2019, celebrado entre o Ins-
tituto Estadual de Florestas – IEF e a empresa Teixeira & Associados 
Auditores Independentes . objeto do Termo: prorrogação da vigência 
por mais 03(três)meses, contados a partir de02 de abrilde 2020, visando 
ocumprimento de escopo . valor Global permanece inalterado . Dota-
ções orçamentárias: 2101 .18 .543 .104 .4276 .0001 .3 .3 .90 .35 .02 .0 .61 .1 . 
Data de Assinatura: 27 de março de 2020 . 

(a) Antônio Augusto Melo Malard - Diretor Geral - Contratante 
(a) Adriano Rezende Thomé – Sócio Diretor – Contratada

6 cm -30 1340763 - 1

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto Estadual 
de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o art . 38, 
§ único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna público 
que o(s) requerente(s) abaixo identificado(s) solicitou(ram) Autori-
zação para Intervenção Ambiental, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):
* Cervam – Cervejaria Amazonas S .A ./Fazenda rosa velha – CNPJ nº 
08 .937 .335/0003-04 – Intervenção sem supressão de cobertura vegetal 
nativa em área de preservação permanente – Cláudio/MG – Processo 
Nº 13020000146/20;
* Seleta Comércio de Hortifrutigranjeiros Ltda./Fazenda Vista Alegre – 
CNPJ nº 18.270.550/0001-96 – Corte simplificado de árvores isoladas 
vivas em meio rural – oliveira/MG – Processo Nº 13020000154/20;
* Márcio José do Amaral – ME/Fazenda Santa Virgínia – CNPJ nº 
19 .415 .991/0001-00 – Supressão de cobertura vegetal nativa com 
destoca e Intervenção sem supressão de cobertura vegetal nativa 
em área de preservação permanente – Itaguara/MG – Processo Nº 
13020000116/20: em 30/03/2020 .
* Arvoredo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda– CNPJ nº 
32 .142 .534/0001-49- supressão vegetação nativa e corte ou aproveita-
mento de árvores isoladas nativas vivas – Nova Serrana/MG – Processo 
Nº 0201000264/20: em 16/03/2020 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, 
Supervisora regional – urFBio Centro oeste

INForMA DA CoNCESSÃo DE AuTorIZAÇÃo
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do Instituto Esta-
dual de Florestas – IEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
art . 38, § único, I, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna 
público a concessão de Autorização para Intervenção Ambiental do(s) 
processo(s) abaixo identificado(s):
*Luis Lincoln de Lacerda –supressão vegetação nativa, com destoca – 
Nova Serrana/MG- PA/Nº 02010000837/15 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, 
Supervisora regional – urFBio Centro oeste

8 cm -30 1340916 - 1

INForMA SoLICITAÇÃo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do IEF, torna público 
que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização para Inter-
venção Ambiental por meio de Documento Autorizativo para Inter-
venção Ambiental - DAIA, conforme o processo identificado: *CSN 
Mineração S .A - Mina Casa de Pedra, CNPJ Nº: 08 .902 .291/0001-15, 
Intervenção em APP com e sem supressão de vegetação nativa; Supres-
são de vegetação nativa com destoca; e Corte ou aproveitamento de 
árvores nativas isoladas vivas . Congonhas/Belo vale - MG, Processo nº 
09020000125/20, em: 27/03/20 . 

Barbacena, 30 de Março de 2020 . 
ricardo Ayres Loschi – Supervisor regional do IEF .

3 cm -30 1340713 - 1

AuTorIZAÇÃo PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL
o Supervisor regional do IEF/urFBio Alto Paranaíba torna público 
que foi concedida Autorização para Intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para Intervenção Ambiental no processo 
abaixo identificado.
onildo Fernandes de Melo / Fazenda Lagoa Formosa – Supressão Corte 
ou Aproveitamento de árvores Isoladas – Patos de Minas-MG – PA/Nº 
11030000051/20. DAIA nº 0038406-D. Fitofisionomia: Cerrado. Está-
gio de regeneração: não possui . Data de Emissão: 26/03/2020 .

(a) Frederico Fonseca Moreira 
- Supervisor da unidade regional Alto Paranaíba .

3 cm -30 1340456 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº1500 .01 .0016171/2020-29
Processo de Compras nº1501561-13/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500 .01 .0016171/2020-29, bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-13/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela reso-
lução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12872446AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º daLei 
Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico refe-
rencial da AGE/MG n.ºevento SEI nº12872472, cujo objeto é aquisição 
aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabrica-
ção de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento de demanda da 
Secretaria de Estado de Saúde,visando equipar e proteger os profissio-
naisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado CovID-19 no 
âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contratação da realizada 
junto aempresa JMS Industria e Comércio-EIRELI.O valorda contra-
tação é correspondente aR$286.167,34(duzentos e oitenta e seis mil, 
cento e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)que correrão por 
conta dasseguintes dotaçõesorçamentárias: 4291 10 305 150 4439 0001 
339030 10 1; 4291 10 305 150 4439 0001 339030 37 .1 e 4291 10 305 
150 4439 0001 339030 92 .1 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
Processo SEI nº1500 .01 .0016168/2020-13
Processo de Compras nº1501561-12/2020

Com base em toda documentação acostada ao Processo SEI 
nº1500 .01 .0016168/2020-13, bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-12/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela reso-
lução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI nº12872009AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas no atrigo 4º daLei 
Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e no 
Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico refe-
rencial da AGE/MG n.ºevento SEI nº12872035, cujo objeto é aquisição 
aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, para fabrica-
ção de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento de demanda 
da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais,visando equipar e prote-
ger os profissionaisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado 
CovID-19 no âmbito do Estado de Minas Gerais por meio da contrata-
ção da realizada junto aempresa JMS Industria e Comércio-EIRELI.O 
valorda contratação é correspondente aR$80.800,00 (oitenta mil e oito-
centos reais)que correrão por conta dasseguintedotaçãoorçamentária: 
1511 06 181 005 4025 0001 3390 30 01 .0 .10 .1 . 

rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário do Centro 
de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

11 cm -30 1340966 - 1

rATIFICAÇÃo Do ATo DE DISPENSA DE LICITAÇÃo
ProCESSo SEI Nº1500 .01 .0015098/2020-94

ProCESSo DE CoMPrAS Nº1501561-11/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEI1500 .01 .0015098/2020-94Processo de Compras nº 1501561-
11/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no uso da 
competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 e pela resolu-
ção SEPLAG nº 56 de 2019, evento SEI nº 12696229,AuTorIZo 
e rATIFICo, com fulcro nas disposições contidas naLei Federal nº 
13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do 
ParecerJurídico referencial da AGE/MG n .ºevento SEI nº12844679, 
cujo objeto é aquisição deTNT (Tecido não tecido/texturizado), branco, 
para fabricação de máscaras cirúrgicas descartáveis,em atendimento 
de demanda daSecretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  
(SEJUSP),visando equipar e proteger os profissionaisenvolvidos noa-
tendimento e combate àpandemiado CovID-19 no âmbito do Estado 
de Minas Gerais por meio da contratação da realizada junto aempresa 
JMS Industria e Comércio-EIRELI.O valorda contratação é o corres-
pondente ar$252 .500,00, correrão por conta da seguintedotaçãoorça-
mentária: 1451 10 421 145 4429 0001 339030 01 0 10 1 . rodrigo Fer-
reira Matias, Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da 
SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014240/2020-77, Processo de 
Compras 1501561-06/2020, publicado em 27 .03 .2020, pág . 23: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014717/2020-02, Processo de 
Compras 1501561-09/2020, publicado em 28 .03 .2020, pág . 53: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

ErrATA DE ExTrATo DE ATo DE rATIFICAÇÃo 
DE DISPENSA DE LICITAÇÃo

Retifica por erro material o extrato do Ato de Ratificação de Dispensa 
de Licitação do processo SEI!1500 .01 .0014880/2020-63, Processo de 
Compras 1501561-10/2020, publicado em 28 .03 .2020, pág . 53: onde 
se lê: “ . . .com fulcro nas disposições contidas no art . 24,inciso Iv da 
Lei nº8 .666/1993, na hipótese de dispensa de licitação . . .”; Leia-se: “ . . 
com fulcro na hipótese de dispensa de licitação contidas na Lei Federal 
nº 13 .979/2020 e o Decreto Estadual NE nº 113/2020 . . .” . onde se lê: 
“Item 1647385 ( . . .); Leia-se: 125628 ( . . .) .rodrigo Ferreira Matias, Sub-
secretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

13 cm -30 1340965 - 1

ExTrATo DE TErMo ADITIvo
6º TA ao Contrato nº 9197515/2018 Partes: SEPLAG e Anete Maria 
Torga Braga objeto: Prorrogar o prazo de vigência do contrato por 
12(doze) meses . valor: r$ 30 .778,89 (trinta mil, setecentos e setenta 
e oito reais e oitenta e nove centavos) . Dotação orçamentária: 1501 
04 122 095 4385 0001 3 3 90 36 11 . Fonte de recursos: 0 10 1 . Data 
de assinatura: 27/03/2020 . Assinam: Kennya Kreppel Dias Duarte pela 
SEPLAG e Anete Maria Torga Braga como locadora .

2 cm -30 1340543 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS
CrEDENCIAMENTo Nº 004/2013

credenciamento de Instituições Bancarias ou financeiras para concessão 
de emprestimos e cartões de credito aos empregados da mgs com adim-
plemeto mediante desconto em folha de pagamento .A MGS - Minas 
Gerais Administração e serviços S/A torna público o credenciamento 
do Banco Bradesco S .A .

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .
Comissão de Credenciamento da MGS .

2 cm -30 1340813 - 1

ExTrATo Do 3º TErMo ADITIvo Ao 
CoNTrATo Nº J .013 .0 .2018 .

Partes: MGS e versa Locadora de veículos Ltda, CNPJ nº 
15 .772 .746/0001-90 . objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 
mais 03 meses a contar de 02/04/2020 . valor: r$ 11 .047,05 . Assina-
tura: 30/03/2020 .

2 cm -30 1340908 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
rESuLTADo Do EDITAL DE SELEÇÃo DE CoNSÓrCIoS 

PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS DE SAÚDE Nº 02/2020
rEDE DE CooPErAÇAo INTErMuNICIPAL PArA 

ENFRENTAMENTO DAS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA.
Em conformidade com o Edital de Seleção de Consórcios Intermuni-
cipais de Saúde nº 02/2020, publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais (DoE-MG) em 20/03/2020, págs . 17 e 18, divulga-se o 
resultado final referente à habilitação e inabilitação das entidades inte-
ressadas em formalizar contrato de programa com a SES-MG, para a 
gestão associada de serviços de saúde aos usuários do SuS . ressalta-se 
que o prazo para recurso é de 03 (três) dias úteis, nos termos do item 
13 .2 do edital .
relação das Entidades Habilitadas:

NoME DA ENTIDADE CNPJ
CIS ALP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paranaíba 02 .319 .394/0001-70

ICIS MEP - Instituição de Cooperação Intermu-
nicipal do Médio Paraopeba 05 .802 .877/0001-10

CoNSAuDE - Consorcio Intermunicipal de 
Saúde da Microrregião do vale do Aço 00 .853 .908/0001-48

CoNvALES - Consórcio de Saúde e Desenvol-
vimento dos vales do Noroeste de Minas 06 .070 .075/0001-25

CIS ruN - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da rede de urgência do Norte de Minas 11 .636 .961/0001-03

CIS NES - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Entorno de Salinas 07 .333 .598/0001-80

CIS uM - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
união da Mata 00 .877 .406/0001-57

CIS rEC - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da região do Calcário 01 .272 .081/0001-41

CIS união Geral - Consórcio Intermunicipal 
união Da Serra Geral 12 .333 .051/0001-14

CoNSurGE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da rede de urgência e Emergência do 
Leste de Minas Gerais

20 .101 .246/0001-67

CIS AME - Consorcio Público Intermunicipal 
de Saúde do Médio Espinhaço 31 .974 .558/0001-00

CIS ArvG - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Microrregião do Alto rio verde Grande 01 .906 .088/0001-78

CIS vErDE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde verde 02 .034 .350/0001-02

CIS NorTE - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde do Norte de Minas 00 .095 .312/0001-44

CIS vAS - Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do vale do Suaçuí 00 .794 .962/0001-60

CIS APvP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
do Alto Paraopeba e vale do Piranga 02 .041 .218/0001-83

CIS MArG - Consórcio Intermunicipal de 
Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto 
rio Grande

00 .079 .634/0001-81

CIS LAP - Consórcio Intermunicipal de Saúde 
dos Municípios do Lago de Peixoto 01 .256 .507/0001-73

relação das Entidades inabilitadas:

NoME DA ENTIDADE CNPJ Motivo da 
Inabilitação

CoDANorTE - Consórcio 
Intermunicipal de Desen-
volvimento Ambiental 
Sustentável

19 .193 .527/0001-08

o CIS não se 
configura con-
sórcio de saúde 
conforme Pro-
tocolo de Inten-
ções, clausula 
7ª .

Ficam desde já notificados do prazo recursal, nos termos dos itens 12.2 
e cláusula 13 do edital .

Antônio Cipriano das Neves Silva
MASP 1 .254 .055-5

Presidente Comissão Especial de Avaliação (CEA)

Ana Carolina Ferreira da Silva
MASP 1 .378 .464-0

Membro CEA

Eliana Martins Cesari Gonçalves
MASP 371 .393-0

Membro CEA

Francyellen Luiz Simões Campos
MASP 366 .118-8

Membro CEA
19 cm -30 1340951 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADITIvo 
Ao CoNTrATo Nº 9210 .426/18

Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS e a empresa BECKMAN CouL-
TEr Do BrASIL CoMÉrCIo E IMPorTAÇÃo DE ProDuToS 
DE LABorATÓrIoS LTDA . objeto: Prorrogação de vigência do 
contrato em por 180 (cento e oitenta) dias para conclusão da execução 
do contrato. Permanecem em vigor e ratificadas as demais disposições 
do contrato original que não conflitarem com este Termo Aditivo.

2 cm -30 1340634 - 1

FuNDAÇÃo EzEQuiEL DiAS - FuNED
ExTrATo DE CoNTrATo

Espécie: Contrato nº. 9245566/2020. Processo SEI nº 
2260 .01 .0009577/2019-19 . objeto: Aquisiçãode unidade Filtrante . 
Dotação orçamentária: 2261 .10 .303 .116 .4288 .0001 .339030 .13 .0 .1
0 .1 . Pregão Eletrônico nº327/2019 . vigência: 12 meses . valor: r$ 
44 .965,00 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias - Funed . Contratada: 
rhones Tecnologia Têxtil Eireli . Assinatura: 30/03/2020 . 

Maurício Abreu Santos - Presidente/FuNED .
2 cm -30 1340630 - 1

AvISo DE rETIFICAÇÃo
A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 362/2019, objeto: Equipamentos, Artigos 
de Laboratório e Componentes . o edital rETIFICADo está disponível 
nos sites www.compras.mg.gov.br. RETIFICA-SE também a publica-
ção veiculada no ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 
22/02/2020, p . 52 . Portanto, oNDE SE LÊ: o prazo para o envio das 
propostas comerciais será até às 08h00min do dia 16/03/2020, e início 
da sessão de lances será às 09h00min do dia 17/03/2020 . LEIA-SE: 
O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 15/05/2020, e início da sessão de lances será às 09h00min do 
dia 18/05/2020, mantendo-se inalteradas as demais informações . Belo 
Horizonte, 30 de março de 2020 .

A FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 010/2020, objeto: Material para Laborató-
rio. O edital RETIFICADO (1ª Retificação) está disponível nos sites 
www .compras .mg .gov .br ., mantendo-se inalteradas as datas veiculada 
no ‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 26/03/2020, p. 22 
e demais informações . Belo Horizonte, 30 de março de 2020 .

5 cm -30 1340633 - 1

ExTrATo DE DECISÃo
Espécie: Decisão: Processo Administrativo Apurador 001/2020 
(2260 .01 .0001812/2020-54) . A Diretora de Planejamento, Gestão e 
Finanças da Fundação Ezequiel Dias, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, em especial, legitimada pelo disposto no inc . xIII, do art . 
3º, da Portaria FuNED nº: 031 de 23 junho de 2017, DECIDE aplicar 
ao fornecedor Ademir Pereira de Freitas, a sanção de ADvErTÊNCIA, 
nos termos do inciso I do Art . 38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 e 
sanção de MuLTA no valor de r$ 984,87(novecentos e oitenta e quatro 
reais e oitenta e sete centavos), nos termos da alínea “c”, do inciso II 
do Art . 38 do Decreto Estadual 45 .902/2012 . Fundação Ezequiel Dias . 
Assinatura: 27/03/2020 . Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber .

3 cm -27 1340390 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

AvISo DE LICITAÇÃo
A Administração Central da FHEMIG torna público que realizará Pre-
gão Eletrônico para registro de Preços de prestação de serviços de 
Exames de radiologia e Diagnóstico por Imagem – Planejamento nº 
336/2019, Pregão 336/2019, dia 16/04/2020 às 09:00h . Edital: www .
compras .mg .gov .br . BH, 30/03/2020 .

2 cm -30 1340613 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
HoSPITAL JoÃo xxIII/ FHEMIG .

unidade de Compras: 0501044 - processo 218/2020, Pregão eletrônico, 
objeto: Serviços de Assessoria em radiodiagnóstico, em 17/04/2020, 
às 09:00 horas . Edital a disposição no site: www .compras .mg .gov .br . 
Serviço de Compras .BH, 30/03/2020 .

2 cm -30 1340467 - 1

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 08/2020.
A Diretoria de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela 
Portaria nº 1479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Pode-
res de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 18 .185/2009 
e Decreto Estadual 45.155/2009, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGA-
ÇÃo do Processo Seletivo regulamento 08/2020 . 

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 . 
Alice Guelber Melo Lopes, Diretora de Gestão de Pessoas (DIGEPE) .

2 cm -30 1340761 - 1

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO Nº 04/2020. 
A Diretoria de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela 
Portaria nº 1479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Pode-
res de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 18 .185/2009 
e Decreto Estadual 45.155/2009, TORNA PÚBLICA a HOMOLOGA-
ÇÃo do Processo Seletivo regulamento 04/2020 . 

Belo Horizonte, 30 de março de 2020 . Alice Guelber Melo 
Lopes, Diretora de Gestão de Pessoas (DIGEPE) .

2 cm -30 1340786 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
SrE CoNSELHEIro LAFAIETE

ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL 
E CHAMADA PÚBLICA

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGRICULTURA FAMILIAR.

A Caixa Escolar São Braz realiza Chamada Pública nº 01/2020 para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empre-
endedor 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, que alte-
rou a resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 28/04/2020, às 17h00m, na EE Desembargador Aprígio 
ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Carlos n°563 – São 
Brás do Suaçuí/MG – CEP 35 .495-000 – Telefone (031) 37381102, 
e-mail: escola .194425@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêne-
ros 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 São Braz torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/04/2020, às 09h00m, Processo 
licitatório nº 01/2020, 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 Desembargador 
Aprígio ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Carlos n°563 
– São Brás do Suaçuí – CEP 35 .495-000 – Telefone (031) 37381102, 
e-mail: escola.194425@educacao.mg.gov.br, até o dia 28/04/2020, às 
17h00m .

EXTRATO DE EDITAL PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS RECURSOS ESTADUAIS. 

A Caixa Escolar São Braz torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/04/2020, às09h00m, Processo 
licitatório nº 01/2020, Modalidade convite, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos Estaduais . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Desembarga-
dor Aprígio ribeiro de oliveira, localizada na rua Francisco Car-
los n° 563 – São Brás do Suaçuí/MG – CEP 35 .495-000 – Telefone 
(031) 37381102, e-mail: escola.194425@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/04/2020, às 17h00m .

9 cm -30 1340820 - 1

SrE NovA ErA 
- AvISo DE LICITAÇÃo

rEF .: PrEGÃo ELETrÔNICo N° 01/2020- ProCESSo DE CoM-
PrAS N° 1261024-01/2020 . A Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais, por intermédio de sua Superintendência Regional de 
Ensino Nova Era, torna pública a Licitação Pregão Eletrônico N° 
01/2020, que tem por objeto a contratação de empresa para prestação de 
serviços de vigilância e segurança eletrônica . As propostas comerciais 
deverão ser enviadas através do site: www.compras.mg.gov.br na opção 
“PREGÃO”, até o dia 23/04/2020, às 09:59. A sessão pública terá início 
no dia 23/04/2020, às 10:00h . uma cópia do Edital poderá ser obtida no 
site www .compras .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas 
pelo e-mail: sre .novaera .compras@educacao .mg .gov .br .

3 cm -30 1340697 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
AvISo DE LICITAÇÃo

A Fundação Helena Antipoff Comunica aos interessados que realizará 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço por lote único, 
nº . 2151004_2/2020 . objeto: Aquisição de Lâmpadas de LED Tubu-
lares para utilização na Escola Técnica Sandoval Soares de Azevedo 
- ETSSA. O envio das propostas comerciais será até as 09h00 do dia 
16/04/2020 . Início da sessão será dia 16/04/2020, às 09h00min, no site 
www .compras .mg .gov .br . o edital poderá ser obtido no mesmo site 
ou através do e-mail: compras@fha.mg.gov.br ou telefone (31) 3521-
9514 .

Ibirité, 30 de março de 2020.
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente da Fundação Helena Antipoff
3 cm -30 1340818 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

rEvoGAÇÃo DE LICITAÇÃo
ToMADA DE PrEÇoS Nº 002/2020

A universidade Estadual de Montes Claros - unimontes - torna 
público aos interessados na ToMADA DE PrEÇoS 002/2020, Pro-
cesso 2311021-009/2020, que tem por objeto “contratação de empresa 
especializada para a realização de reparo/restauração e recupera-
ção do telhado do Prédio do Campus da UNIMONTES, na cidade de 
Bocaiuva/MG”, que o referido processo foi rEvoGADo, em razão 
de conveniência e oportunidade, e considerando a indisponibilidade 
do interesse público, com a necessidade de se evitar aglomerações, em 
face do acometimento da pandemia pelo CovID-19 . Ainda, a unimon-
tes informa que este processo, por se tratar de um serviço comum de 
engenharia, deverá ser remarcado para ser realizado através da moda-
lidade Pregão Eletrônico, que será devidamente publicado, conforme 
exigências legais . 

Montes Claros MG, 30 de março de 2020 . 
Professor Aloysio Afonso rocha vieira - 

Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .
4 cm -30 1340832 - 1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202003302359210122.
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