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 ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr – 

CoNTrAPArTIDA - (TC-948659/2021)  
 A CAIxA ESCoLAr DA ESCoLA ESTADuAL SAGrADA FAMÍ-
LIA, realiza Chamada Pública 02/2021, para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentara documentação prevista no emBH/MG artigo 
36 da resolução FNDE nº 06/20, alterada pela resolução CD/FNDE 
nº 20/2020 e Nota Técnica SEE-01/2021, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 12/07/2021 às 15:00hs, ExCLuSIvAMENTE Por 
E-MAIL, no endereço eletrônico:escola.2101@educacao.mg.gov.br 
da EESAGrADA FAMÍLIA Localizada em BH/MG . 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 – PNAE - (TC-945131/2021)  

 A CAIxA ESCoLArDA ESCoLA ESTADuAL SAGrADA FAMÍ-
LIA, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar no dia 29/07/2021às 10:30hs, Processo licitatório nº 02/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE, conforme Nota Técnica SEE-01/2021 . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo EXCLUSIVA-
MENTEPOR E-MAIL, no endereço eletrônico: escola.2101@educa-
cao .mg .gov .br, da EE Sagrada Família I, localizada em BH/MG, até o 
28/06/2021 até às 15:30hs . 

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – PNAE - (TC-945131/2021)  

 A CAIxA ESCoLArDA ESCoLA ESTADuAL SAGrADA FAMÍ-
LIA, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar no dia 29/07/2021às 11:30hs, Processo licitatório nº 02/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE, conforme Nota Técnica SEE-01/2021 . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo EXCLUSIVA-
MENTE POR E-MAIL, no endereço eletrônico:escola.2101@educa-
cao .mg .gov .br, da EE SAGrADA FAMÍLIA I, localizada em BHMG, 
até o 23/06/2021 até às 15:30hs . 

  ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA – 
AGrICuLTurA FAMILIAr – PNAE - (TC-945131/2021))  

 A CAIxA ESCoLAr DA ESCoLA ESTADuAL SAGrADA FAMÍ-
LIA, realiza Chamada Pública 02/2021, para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentara documentação prevista no emBH/MG artigo 
36 da resolução FNDE nº 06/20, alterada pela resolução CD/FNDE 
nº 20/2020 e Nota Técnica SEE-01/2021, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 12/07/2021 às 15:30hs, ExCLuSIvAMENTE Por 
E-MAIL, no endereço eletrônico:escola.2101@educacao.mg.gov.br 
da EESAGrADA FAMÍLIA Localizada em BH/MG . os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br . 

 ExTrAToDE EDITALPArACHAMADAPÚBLICA–
AGrICuLTurAFAMILIAr – PNAE -(TC-948220/2021)  

 A CAIxA ESCoLAr PoETA MurILo MENDES realiza Chamada 
Públicanº 01/2021,para Aquisição de Gêneros Alimentícios daAgricul-
turaFamiliar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar os Grupos Formais e Informais deverão apresentar 
a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, 
alterada pela resolução CD/FNDE nº 20/2020 e Nota Técnica SEE-
01/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 12/07/2021 às 
16hs,na EE CESEC PoETA MurILo MENDES, localizada em BH/
MG, ExCLuSIvAMENTE PorE-MAIL, no endereço eletrônico: 
escola.307068@educacao.mg.gov.br.Os quantitativos e gêneros Ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafa-
miliar .educacao .mg .gov .br . 

  ExTrAToDE EDITALPArACHAMADAPÚBLICA–
AGrICuLTurAFAMILIAr – CoNTrAPArTIDA-

(TC-951749/2021)  
 A CAIxA ESCoLAr PoETA MurILo MENDES realiza Chamada 
Públicanº 01/2021, para Aquisição de Gêneros Alimentícios daAgricul-
turaFamiliar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar os Grupos Formais e Informais deverão apresentar 
a documentação prevista no artigo 36 da resolução FNDE nº 06/20, 
alterada pela resolução CD/FNDE nº 20/2020 e Nota Técnica SEE-
01/2021, para habilitação e Projeto de venda até o dia 12/07/2021 às 
16hs, na EE CESEC PoETA MurILo MENDES, localizada em BH/
MG, ExCLuSIvAMENTE PorE-MAIL, no endereço eletrônico: 
escola.307068@educacao.mg.gov.br.Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafa-
miliar .educacao .mg .gov .br .  
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   SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE 
ENSINo DE MoNTE CArMELo  
 AvISo DE CHAMADA PÚBLICA 

 A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermé-
dio da Superintendência Regional de Ensino de Monte Carmelo, torna 
pública a Chamada Pública N.º 001/2021, para aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar . os interessados deverão entregar 
os envelopes de habilitação e de proposta de venda, conforme Edital, 
via correios até às 17:00 horas do dia 13/07/2021, ou pessoalmente no 
início da sessão da Chamada Pública às 9:00 horas do dia 14/07/2021, 
que será realizada na sede da SrE Monte Carmelo, situada à rua Cel . 
virgílio rosa, nº 135 - Tamboril – Monte Carmelo/Minas Gerais . 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 telefone (34) 3842-5550 .  
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   DIrETorIA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNIoS 
 ExTrATo DE CoNTrATo 

 Extrato do Contrato nº 9280496 - Processo SEI nº 
1260 .01 .0050019/2021-97 . Assinatura: 21/06/2021 . Partes: EMG/
SEE e a empresaHF Tecnologia Ltda . objeto: Contratação de empresa/
organização para prestação de serviços técnicos especializados em 
educação à distância: Produção de conteúdos pedagógicos e audiovi-
suais, projeto gráfi co e transposição de conteúdos para plataforma de 

propriedade da Escola de Formação e Desenvolvimento Profi ssional 
de Educadores da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 
(EFP/SEEMG) . valor: r$926 .998,00 . Dotação: 1261 .12 .368 .110 .20
62.0001.339039-49, fonte 36.1.0. Vigência: 12 (doze) meses, a partir 
da data de sua publicação . Assinantes: Izabella Cavalcante Martins e 
Marco Antônio Bettini Gomes . 
  

 ExTrATo DE TErMo ADITIvo 
 Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n .º 9191298/2018 – 
Processo SEI nº 1260 .01 .0031413/2019-05 . Assinatura: 11/06/2021 . 
Partes: EMG/SEE e a empresaTransformar Transportes Eireli-ME . 
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, sem reajuste de preços. 
valor: r$172 .656,00 . Dotação: 1261 .12 .122 .701 .2085 .0001 .339033-0
5 - FONTE: 1.21.0. Vigência: 12 (doze) meses, a contar de 13/06/2021. 
Assinantes: Glaucia Cristina Pereira dos Santos ribeiro e Pedro Hen-
rique vieira da Silva . 
  

 ExTrAToS DE TErMoS DE DoAÇÃo 
 Extrato do Termo de Doação – Processo  SEI  nº 
1260 .01 .0032380/2021-80 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Felício 
dos Santos. Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse 
social, quais sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado 
pela Secretaria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, 
que está sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas para-
bólicas que podem receber o sinal da rede Minas, via satélite, e tem 
como fi nalidadegarantir a continuidade do processo de ensino e apren-
dizagem dos estudantes durante o período em que as atividades esco-
lares presenciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida 
de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do 
material doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e 
ricardo José rocha . 
  
 Extrato  do Termo  de Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0035412/2021-84 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Santana 
da Vargem. Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse 
social, quais sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado 
pela Secretaria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, 
que está sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas para-
bólicas que podem receber o sinal da rede Minas, via satélite, e tem 
como fi nalidadegarantir a continuidade do processo de ensino e apren-
dizagem dos estudantes durante o período em que as atividades esco-
lares presenciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida 
de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do 
material doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e 
José Elias Figueiredo . 
  
 Extrato  do Termo  de  Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0034428/2021-74 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Pintó-
polis. Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse social, 
quais sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado pela 
Secretaria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, que está 
sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas parabólicas que 
podem receber o sinal da Rede Minas, via satélite, e tem como fi nali-
dadegarantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes durante o período em que as atividades escolares presen-
ciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida de preven-
ção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do material 
doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e Ley lopes 
dos Santos . 
  
 Extrato  do Termo  de Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0034171/2021-29 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Morro 
do Pilar. Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse social, 
quais sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado pela 
Secretaria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, que 
está sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas parabóli-
cas que podem receber o sinal da rede Minas, via satélite, e tem como 
fi nalidadegarantir a continuidade do processo de ensino e aprendiza-
gem dos estudantes durante o período em que as atividades escolares 
presenciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida de pre-
venção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do mate-
rial doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e José 
deMatosvieiraNeto . 
  
 Extrato  do Termo  de  Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0033738/2021-80 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Jequitaí . 
Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse social, quais 
sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado pela Secre-
taria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, que está 
sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas parabólicas que 
podem receber o sinal da Rede Minas, via satélite, e tem como fi nali-
dadegarantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes durante o período em que as atividades escolares presenciais 
estiverem suspensas em nosso Estado, como medida de prevenção e 
enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do material doado: 
r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e Eldima Caldeira 
Benfi ca. 
  
 Extrato  do Termo  de  Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0031276/2021-12 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Caiana . 
Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse social, quais 
sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado pela Secre-
taria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, que está 
sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas parabólicas que 
podem receber o sinal da Rede Minas, via satélite, e tem como fi nali-
dadegarantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes durante o período em que as atividades escolares presen-
ciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida de preven-
ção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do material 
doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e Mauricio 
Pinheiro Ferreira . 
  

 Extrato  do Termo  de  Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0036646/2021-37 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de virgolân-
dia. Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse social, quais 
sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado pela Secre-
taria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, que está 
sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas parabólicas que 
podem receber o sinal da Rede Minas, via satélite, e tem como fi nali-
dadegarantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes durante o período em que as atividades escolares presen-
ciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida de preven-
ção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do material 
doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e Jose Ismar 
de Assis Neto . 
  
 Extrato  do Termo  de  Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0029734/2021-33 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Acaiaca . 
Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse social, quais 
sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado pela Secre-
taria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, que está 
sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas parabólicas que 
podem receber o sinal da Rede Minas, via satélite, e tem como fi na-
lidadegarantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem 
dos estudantes durante o período em que as atividades escolares pre-
senciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida de pre-
venção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do mate-
rial doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e Luiz 
Carlos Faustino . 
  
 Extrato  do Termo  de Doação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0033089/2021-46 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Itambé do 
Mato Dentro. Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse 
social, quais sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado 
pela Secretaria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, 
que está sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas para-
bólicas que podem receber o sinal da rede Minas, via satélite, e tem 
como fi nalidadegarantir a continuidade do processo de ensino e apren-
dizagem dos estudantes durante o período em que as atividades esco-
lares presenciais estiverem suspensas em nosso Estado, como medida 
de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do 
material doado: r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e 
Cleidileny Aparecida Chaves . 
  
 Extrato  do Termo  de Doação – Processo  SEI nº 
1260 .01 .0033361/2021-74 . Assinatura: 18/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e aPrefeitura Municipal de Janaúba . 
Objeto: Doação de material para fi ns e uso de interesse social, quais 
sejamviabilizar oProgramaSe Liga na Educação,ofertado pela Secre-
taria de Estado de Educação com o apoio da rede Minas, que está 
sendo transmitido no canal aberto, por meio de antenas parabólicas que 
podem receber o sinal da Rede Minas, via satélite, e tem como fi nali-
dadegarantir a continuidade do processo de ensino e aprendizagem dos 
estudantes durante o período em que as atividades escolares presenciais 
estiverem suspensas em nosso Estado, como medida de prevenção e 
enfrentamento à pandemia da Covid-19 . valor total do material doado: 
r$169,00 . Assinantes: Silas Fagundes de Carvalho e Jose Aparecido 
Mendes Santos . 
  

 ExTrAToS DE TErMoS DE 
 ProrroGAÇÃo DE oFÍCIo 

 Extrato do Termo da Quarta Prorrogação de ofício . Assinatura: 
21/06/2021. Partes: EMG/SEE e o Município de Três Marias. Objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria 1261000785/2018, até 
o dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decor-
rente da pandemia de Covid-19 . Assinantes: Ana Lúcia da Silva e Ana 
Costa rego . 
  
 Extrato do Termo da Quarta Prorrogação de ofício . Assinatura: 
21/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Curvelo . objeto: Pror-
rogação da vigência do Convênio/Parceria 1261000789/2018, até o dia 
31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente da 
pandemia de Covid-19 . Assinantes: Ana Lúcia da Silva e Ana Costa 
rego . 
  
 Extrato do Termo da Quarta Prorrogação de ofício . Assinatura: 
21/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Perdizes . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria 1261000791/2018, até 
o dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decor-
rente da pandemia de Covid-19 . Assinantes: Ana Lúcia da Silva e Ana 
Costa rego . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de São Domingos 
do Prata. Objeto: Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  
1261001310/2019, até o dia 31/08/2021, em razão da situação de cala-
midade pública decorrente da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas 
Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Espera Feliz . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001315/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Andradas . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001289/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Jequitinhonha . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001532/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Monte Azul . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001290/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  

 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Miraí . objeto: Prorro-
gação da vigência do Convênio/Parceria  1261001795/2019, até o dia 
31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente da 
pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Congonhas . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001883/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assina-
tura: 17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de João Mon-
levade. Objeto: Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  
1261001884/2019, até o dia 31/08/2021, em razão da situação de cala-
midade pública decorrente da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas 
Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assina-
tura: 17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Serranópo-
lis de Minas. Objeto: Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  
1261001278/2019, até o dia 31/08/2021, em razão da situação de cala-
midade pública decorrente da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas 
Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021. Partes: EMG/SEE e o Município de Teófi lo Otoni. Objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001159/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Bom repouso . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001268/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho . 
  
 Extrato do Termo da Terceira Prorrogação de ofício . Assinatura: 
17/06/2021 . Partes: EMG/SEE e o Município de Camanducaia . objeto: 
Prorrogação da vigência do Convênio/Parceria  1261001276/2019, até o 
dia 31/08/2021, em razão da situação de calamidade pública decorrente 
da pandemia de Covid-19 . Assinante: Silas Fagundes de Carvalho .  

 58 cm -21 1495985 - 1   

 FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
   ExTrATo DE PuBLICAÇÃo - CoNTrATo Nº 08/2021 

 ProCESSo SEI Nº 2150 .01 .0000754/2021-08 
 ProCESSo DE CoMPrAS Nº 2151004 19/2021 

 Partes: Fundação Helena Antipoff e a empresa Little Maker Editora 
Franquia e Treinamentos Ltda . objeto: Licenciamento para uso das 
metodologias pedagógicas exclusivas Maker Criativo, Maker Inovador 
e Maker Transformador; Licenciamento e suporte da plataforma digi-
tal Signifi ca; Formação e acompanhamento de professores especialis-
tas do espaço Maker (Professor Catalisador); Formação de todo corpo 
docente e coordenação pedagógica da FHA; Formação de equipe de 
atendimento da FHA; Fornecimento de Materiais Informativos e Mon-
tagem de 2 (dois) espaços Maker no Campus da Fundação, objetivando 
o desenvolvimento cognitivo, social, emocional e ético de 2 .000 (dois 
mil) alunos da Fundação Helena Antipoff . valor: r$ 162 .000,00 (cento 
e sessenta e dois mil reais). Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, a 
partir da publicação do seu extrato no Diário Ofi cial. Dotações Orça-
mentárias: 2151 .12 .368 .125 .4361 .0001 .339040 .02 .0 .10-1 . Foro de Ibi-
rité/MG . Assinatura: 21/06/2021 . Signatários: vicente Tarley Ferreira 
Alves – Presidente da FHA/ Diego rodrigues Thuler – representante 
legal da empresa Little Maker Editora Franquia e Treinamentos Ltda . 
 Ibirité, 21 de junho de 2021 .  

 5 cm -21 1495899 - 1   

 uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

    rESCISÃo DE CoNTrATo ADMINISTrATIvo 
  rescisão . Parte: FLAvIANA FErrEIrA LoPES . objeto: resci-
são do contrato administrativo de Analista universitário, a partir de 
19 .06 .2021 .  

 1 cm -21 1495584 - 1   

 uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

   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 . 30/2021, 
processo 2311076 223/2021, do tipo Eletrônico, para a aquisição de 
medicamentos padronizados . o referido certame será realizado por 
meio de sistema eletrônico, pelo site: www .compras .mg .gov .br e terá 
como referência, o horário de Brasília – DF. As propostas comerciais 
deverão ser encaminhadas até as 08h59min do dia 05/07/2021 pelo 
endereço eletrônico acima determinado . A abertura da sessão pública 
do referido certame será no dia 05/07/2021, às 09h . os interessados 
poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos pelo site: www .com-
pras.mg.gov.br e www.unimontes.br. Quaisquer outras informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo e-mail: pre-
gao.hucf@unimontes.br.  

 Priscilla Izabella Fonseca Barros de Menezes – Superintendente .  
 4 cm -21 1495738 - 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 3202106212326520140.
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