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TErMo DE CESSÃo DE uSo DE IMÓvEL 

Termo de Cessão Eletrônico nº 33/2021 – Processo SEI 
nº1320 .01 .0092712/2019-59 . CEDENTE: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG . CESSIoNá-
rIo: Município de Pimenta/MG . oBJETo: Imóvel localizado na Ave-
nida Juscelino Kubstichek, n° 403, Centro, município de Pimenta/MG . 
Cessão autorizada pela SEPLAG . PrAZo DE vIGÊNCIA: 5 (cinco) 
anos, a contar da data da publicação do Termo de Cessão de uso de 
Imóvel . Data da assinatura: 29/09/2021 . 

TErMo DE CESSÃo DE uSo DE IMÓvEL 
Termo de Cessão Eletrônico nº 19/2021 – Processo SEI 
nº1320 .01 .0048367/2019-06 . CEDENTE: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG . CESSIoNá-
rIo: Município de rio Novo/MG . oBJETo: Imóvel localizado na rua 
ruth Mascarenhas, n°90, Centro, rio Novo/MG . Cessão autorizada 
pela SEPLAG . PrAZo DE vIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, a contar da 
data da publicação do Termo de Cessão de uso de Imóvel . Data da 
assinatura: 29/09/2021 . 

TErMo DE CESSÃo DE uSo DE IMÓvEL 
Termo de Cessão Eletrônico nº 27/2021 – Processo SEI 
nº1320 .01 .0048254/2019-50 . CEDENTE: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG . CESSIoNá-
rIo: Município de Santana do Deserto/MG . oBJETo: Imóvel loca-
lizado na rua Melo Brandão, nº92, Centro, Santana do Deserto/MG . 
Cessão autorizada pela SEPLAG . PrAZo DE vIGÊNCIA: 5 (cinco) 
anos, a contar da data da publicação do Termo de Cessão de uso de 
Imóvel . Data da assinatura: 29/09/2021 .

TErMo DE CESSÃo DE uSo DE IMÓvEL 
Termo de Cessão Eletrônico nº 29/2021 – Processo SEI 
nº1320 .01 .0030666/2021-08 . CEDENTE: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG . CESSIoNá-
rIo: Município de São João Nepomuceno/MG . oBJETo: Imóvel loca-
lizado na Praça Barão do rio Branco, s/nº, São João Nepomuceno/MG . 
Cessão autorizada pela SEPLAG . PrAZo DE vIGÊNCIA: 5 (cinco) 
anos, a contar da data da publicação do Termo de Cessão de uso de 
Imóvel . Data da assinatura: 29/09/2021 .
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ExTrATo Do TErMo DE DESCENTrALIZAÇÃo 
DE CrÉDITo orÇAMENTárIo – TDCo .

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito orçamentário Nº 
040/2021 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a SECrETArIA-GErAL 
Do ESTADo DE MINAS GErAIS . objeto: visa realização da Cam-
panha outubro rosa, para conscientização da mulher na faixa etária 
adequada a procurar uma uBS, para realização de exames preventi-
vos do câncer de mama e do colo do útero, nos termos previstos neste 
TDCo, e em conformidade com o Plano de Trabalho, que é parte inte-
grante e inseparável do presente Termo . valor: r$ 250 .000,00 (duzen-
tos e cinquenta mil reais) correrão à conta da Dotação orçamentária 
4291 .10 .302 .158 .4463 .0001 .3390– 10 .1, constantes do orçamento do 
FES/SES . Assinatura: 28/09/2021 . vigência: o prazo de vigência deste 
TDCo é a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021 . 
Signatários: Fabio Baccheretti vitor (Secretário de Estado de Saúde) 
e Mateus Simões de Almeida (Secretário-Geral do Estado de Minas 
Gerais) .

ExTrATo DE TErMo DE DESCENTrALIZAÇÃo 
DE CrÉDITo orÇAMENTárIo – TDCo .

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito orçamentário Nº 
038/2021 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais . objeto: visa o custeio destinados às unidades 
da FHEMIG - HospitalEduardo deMenezes - HEM,Hospital regional 
João Penido - HrJP e Hospital regional Antônio Dias- HrAD, visan-
doàsações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus–CovID19, 
nos termos previstos neste TDCo, e em conformidade com o Plano 
de Trabalho, que é parte integrante e inseparável do presente Termo . 
valor: r$ 65 .600,00 (sessenta e cinco mil e seiscentos reais), corre-
rão à conta da Dotação orçamentária4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 .339
0 – 10 .1,constantes no orçamento do FES/SES . Assinatura: 29/09/2021 . 
vigência: o prazo de vigência deste TDCo é a partir da data de sua assi-
natura até 30de setembro de 2022 . Signatários: Fábio Baccheretti vitor 
(Secretário de Estado de Saúde) e renata Ferreira Leles Dias (Presi-
dente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais) .

ExTrATo DE TErMo DE DESCENTrALIZAÇÃo 
DE CrÉDITo orÇAMENTárIo – TDCo .

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Termo de Descentralização de Crédito 
orçamentário Nº 026/2020 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a universi-
dade Estadual de Montes Claros . objeto: prorrogar a vigência do refe-
rido instrumento até 31 de dezembro de 2021, Assinatura: 29/09/2021 . 
Signatários: Fábio Baccheretti vitor (Secretário de Estado de Saúde) 
e Antônio Alvimar Souza (reitor da universidade Estadual de Mon-
tes Claros)
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 rATIFICAÇÃo Do ATo DE INExIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃo Nº 95/2021 .

 rEFErÊNCIA: NoTA JurIDICA Nº 402/2021 . INTErESSADo: 
SECrETArIA DE ESTADo DE SAÚDE . DESPACHo: rATIFICo 
o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, 
da Lei Federal nº 8 .666/93, visando a contratação de diárias de Leitos 
de Suporte ventilatório Pulmonar, destinados ao tratamento de pacien-
tes relacionados com a pandemia do CovID-19, no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde de Minas Gerais (SuS/MG), referente ao Con-
trato nº 95/2021, a serem prestados pela Fundação São Carlos/Hospital 
São Carlos, CNPJ nº 02 .877 .511/0001-11, do município de Lagoa da 
Prata/MG . valor mensal estimado: r$ 57 .446,40 (cinquenta e sete mil 
quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)  . valor glo-
bal estimado: r$ 229 .785,60 (duzentos e vinte e nove mil setecentos 
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos)  . Dotação orçamentária nº 
4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 – 339039 – 92 .1 .

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021 . Sra . Juliana ávila Teixeira 
– Subsecretária de regulação do Acesso a Serviços e Insumos 

de Saúde - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais .

 ExTrATo Do CoNTrATo
 Extrato do Contrato nº 95/2021 – Inexigibilidade de Licitação nos 
Termos do Art . 25, Caput da Lei nº 8 .666/93 – que entre si celebram 
o EMG/SES/SuS-MG e a Fundação São Carlos/Hospital São Carlos, 
CNPJ nº 02 .877 .511/0001-11, do município de Lagoa da Prata/MG . 
objeto: A contratação excepcional de Leitos de Suporte ventilatório 
Pulmonar, destinados ao tratamento de pacientes relacionados com a 
pandemia do CovID-19, no âmbito do Sistema Único de Saúde de 
Minas Gerais (SuS/MG), a serem disponibilizados pela CoNTrA-
TADA visando à garantia da atenção integral à saúde dos usuários, 
em conformidade com o disposto no referido Contrato . valor mensal 
estimado: valor mensal estimado: r$ 57 .446,40 (cinquenta e sete mil 
quatrocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos)  . valor glo-
bal estimado: r$ 229 .785,60 (duzentos e vinte e nove mil setecentos 
e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) . Dotação orçamentária nº 
4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 – 339039 – 92 .1 . o Contrato terá vigência 
até a data de 31/12/2021, a partir da data de sua publicação . Assinatura: 
29/09/2021 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/SuS-MG, a 
Sra . Juliana ávila Teixeira – Subsecretária de regulaçãodo Acesso a 
Serviços e Insumos de Saúde – SES/MG, pela Fundação São Carlos/
Hospital São Carlos, do município de Lagoa da Prata/MG, o Sr . José 
Libério de Melo e a Dra . Izabela Antunes Ferreira e pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Lagoa da Prata/MG e Gestora do SuS munici-
pal, a Sra . Margarete Borges de Lacerda Dias .
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rATIFICAÇÃo Do ATo DE INExIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃo Nº 43/2018 .

 rEFErÊNCIA: NoTA JurÍDICA Nº 167/2018 da Assessoria Jurí-
dica . INTErESSADo: SECrETArIA DE ESTADo DE SAÚDE . 
DESPACHo: rATIFICo o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com 
fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8 .666/93, visando a con-
tratação de serviços ambulatoriais referente ao Contrato nº 078/2021, a 
serem prestados pelo Biotest - Laboratório De Análises Clínicas/regina 
Eugênio ribeiro ME, CNPJ Nº 26 .105 .643/0001-93, do município de 
Paraopeba/MG . valor mensal estimado: r$ 4 .871,17 (Quatro mil, oito-
centos e setenta e um reais e dezessete centavos) . valor global estimado: 

r$ 292 .270,20 (duzentos e noventa e dois mil duzentos e setenta reais e 
vinte centavos)  . Dotação orçamentária nº: 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 
– 339039 – 92 .1 - Fonte: recursos do SuS . A vigência do contrato é 
de 60 (sessenta) meses . 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021 . Sra . Juliana ávila Teixeira 
- Subsecretária de regulação do Acesso a Serviços e Insumos de 

Saúde – SES/MG - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais .

ExTrATo Do CoNTrATo
 Extrato do Contrato nº 078/2021 – Segunda republicação/reaber-
tura do Edital de Chamamento Público nº 43/2018 - que entre si cele-
bram o EMG/SES/SuS-MG e o Biotest -Laboratório De Análises Clí-
nicas/regina Eugênio ribeiro ME, CNPJ Nº 26 .105 .643/0001-93, do 
município de Paraopeba/MG . objeto: A contratação de ações e servi-
ços de saúde que contempla a atenção ambulatorial no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde de Minas Gerais (SuS/MG) a serem prestados 
pelo CoNTrATADo, visando a garantia da atenção integral à saúde 
dos usuários, em conformidade com o disposto no referido Contrato . 
valor mensal estimado: r$ 4 .871,17 (Quatro mil, oitocentos e setenta e 
um reais e dezessete centavos) . valor global estimado: r$ 292 .270,20 
(duzentos e noventa e dois mil duzentos e setenta reais e vinte centa-
vos) . Dotação orçamentária nº: 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 
– 92 .1 - Fonte: recursos do SuS . vigência: 60 (sessenta) meses a par-
tir da data de sua publicação . Assinatura: 13/09/2021 . Assinam: Pela 
Secretaria de Estado de Saúde/SuS-MG, a Sra . Juliana ávila Teixeira 
– Subsecretária de regulaçãodo Acesso a Serviços e Insumos de Saúde 
– SES/MG e pelo Biotest -Laboratório De Análises Clínicas/regina 
Eugênio ribeiro ME, do município de Paraopeba/MG, a Sra . regina 
Eugenio ribeiro e pela Secretaria Municipal de Saúde de Paraopeba e 
Gestora do SuS municipal, a Sra . Márcia dos Anjos Ferreira Lopes .
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AvISo DE HoMoLoGAÇÃo
A Superintendência de Gestão no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no inciso vI, do art . 43 da Lei 8666/93 e usando das prerro-
gativas contidas no artigo 9º, §5º da resolução SES/MG nº 7 .711/2021, 
e alterações ulteriores, rESoLvE :
1 . ADJuDICAr o objeto do certame à entidade FuNDAÇÃo EDu-
CACIoNAL ALTo MÉDIo SÃo FrANCISCo - FuNAM, CNPJ 
20.533.295/0001-79, conforme especificações contidas noedital de 
licitação e seus anexos .2 . HoMoLoGAr o procedimento licitatório 
referente a Concorrência Pública nº 001/2021, para concessãode uso 
de bem público, aentidade de direito privado sem fins lucrativos de 
cunho filantrópico, do imóvel localizado na Av. Minas Gerais, encon-
tro com Km 407 da Br-116, perto do trevo de Guanhães, no municí-
pio de Governador valadares em Minas Gerais, na macrorregião Leste 
do Estado de Minas Gerais ., conforme especificações constantes no 
Termo de referência - Anexo I, e de acordo com as exigências estabe-
lecidas no edital e seus anexos .

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021
Laíse Sofia de Macedo Rodrigues 

Superintendência de Gestão
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rATIFICAÇÃo Do ATo DE INExIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃo Nº 20/2021 .

 rEFErÊNCIA: NoTA JurÍDICA Nº 212/2021 da Assessoria Jurí-
dica . INTErESSADo: SECrETArIA DE ESTADo DE SAÚDE . 
DESPACHo: rATIFICo o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com 
fulcro no artigo 25, caput, da Lei Federal nº 8 .666/93, visando a con-
tratação de serviços ambulatoriais referente ao Contrato nº 096/2021, a 
serem prestados pelo Laboratório de Análises Clinicas oliveira Ltda/
Laboratório oliveira De Paula Cândido, CNPJ Nº 04 .235 .840/0001-94 
, do município de Paula Cândido/MG . valor mensal estimado: r$ 
4 .132,84 (Quatro mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro centa-
vos) . valor global estimado: r$ 247 .970,40 (duzentos e quarenta e sete 
mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos) . Dotação orçamen-
tária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 - Fonte: recursos 
do SuS . A vigência do contrato é de 60 (sessenta) meses . 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2021 . 
Sra . Juliana ávila Teixeira - Subsecretária de regulação 
do Acesso a Serviços e Insumos de Saúde – SES/MG - 

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais .

ExTrATo Do CoNTrATo
 Extrato do Contrato nº 096/2021 – Edital de Chamamento Público nº 
20/2021 - que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG e o Laborató-
rio de Análises Clinicas oliveira Ltda/Laboratório oliveira De Paula 
Cândido, CNPJ Nº 04 .235 .840/0001-94, do município de Paula Cân-
dido/MG . objeto: A contratação de ações e serviços de saúde que con-
templa a atenção ambulatorial no âmbito do Sistema Único de Saúde 
de Minas Gerais (SuS/MG) a serem prestados pelo CoNTrATADo, 
visando a garantia da atenção integral à saúde dos usuários, em confor-
midade com o disposto no referido Contrato . valor mensal estimado: 
r$ 4 .132,84 (Quatro mil, cento e trinta e dois reais e oitenta e quatro 
centavos) . valor global estimado: r$ 247 .970,40 (duzentos e quarenta 
e sete mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos) . Dotação 
orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 - Fonte: 
recursos do SuS . vigência: 60 (sessenta) meses a partir da data de 
sua publicação . Assinatura: 13/09/2021 . Assinam: Pela Secretaria de 
Estado de Saúde/SuS-MG, a Sra . Juliana ávila Teixeira – Subsecre-
tária de regulaçãodo Acesso a Serviços e Insumos de Saúde – SES/
MG e pelo Laboratório de Análises Clinicas oliveira Ltda/Laboratório 
oliveira De Paula Cândido, do município de Paula Cândido/MG, o Sr . 
Evandro Ludgero Alves e a Sra . Jaqueline Brustolini Batista de oliveira 
Alves e pela Secretaria Municipal de Saúde de Paula Cândido e Gestor 
do SuS municipal, o Sr . Luciano Nunes rodrigues .
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 rATIFICAÇÃo Do ATo DE INExIGIBILIDADE 
DE LICITAÇÃo Nº 100/2021 .

 rEFErÊNCIA: NoTA JurIDICA Nº 414/2021 . INTErESSADo: 
SECrETArIA DE ESTADo DE SAÚDE . DESPACHo: rATIFICo 
o Ato de Inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, 
da Lei Federal nº 8 .666/93, visando a contratação de diárias de Leitos 
de Suporte ventilatório Pulmonar, destinados ao tratamento de pacien-
tes relacionados com a pandemia do CovID-19, no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde de Minas Gerais (SuS/MG), referente ao Con-
trato nº 100/2021, a serem prestados pela Associação de Caridade de 
São José/Hospital São José e Maternidade Senhora das Graças, CNPJ 
nº 22 .913 .347/0001-68, do município de Nova Era/MG . valor mensal 
estimado: r$ 86 .169,60 (oitenta e seis mil cento e sessenta e nove reais 
e sessenta centavos) . valor global estimado: r$ 344 .678,40 (trezentos 
e quarenta e quatro mil seiscentos e setenta e oito reais e quarenta cen-
tavos) . Dotação orçamentária nº 4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 – 339039 
– 92 .1 . 

Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021 . Sra . Juliana ávila Teixeira 
– Subsecretária de regulação do Acesso a Serviços e Insumos 

deSaúde - Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais .

 ExTrATo Do CoNTrATo
Extrato do Contrato nº 100/2021 – Inexigibilidade de Licitação nos Ter-
mos do Art . 25,Caputda Lei nº 8 .666/93 – que entre si celebram o EMG/
SES/SuS-MG e a Associação de Caridade de São José/Hospital São 
José e Maternidade Senhora das Graças, CNPJ nº 22 .913 .347/0001-68, 
do município de Nova Era/MG . objeto: A contratação excepcional de 
Leitos de Suporte ventilatório Pulmonar, destinados ao tratamento de 
pacientes relacionados com a pandemia do CovID-19, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde de Minas Gerais (SuS/MG), a serem dispo-
nibilizados pela CoNTrATADA visando à garantia da atenção inte-
gral à saúde dos usuários, em conformidade com o disposto no refe-
rido Contrato . valor mensal estimado: r$ 86 .169,60 (oitenta e seis mil 
cento e sessenta e nove reais e sessenta centavos) . valor global esti-
mado: r$ 344 .678,40 (trezentos e quarenta e quatro mil seiscentos 
e setenta e oito reais e quarenta centavos) . Dotação orçamentária nº 
4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 – 339039 – 92 .1 . o Contrato terá vigência 
até a data de 31/12/2021, a partir da data de sua publicação . Assinatura: 
29/09/2021 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/SuS-MG, 
a Sra . Juliana ávila Teixeira – Subsecretária de regulaçãodo Acesso 
a Serviços e Insumos de Saúde – SES/MG, pela Associação de Cari-
dade de São José/Hospital São José e Maternidade Senhora das Gra-
ças, do município de Nova Era/MG, a Sra . Maria olímpia Guerra e o 
Dr . Yutaka Bacelar Kashiwabara e pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Nova Era/MG e Gestor do SuS municipal, o Sr . Walder Gonçalves 
Drumond Simão .

10 cm -29 1537898 - 1

 rESuLTADo DE CrEDENCIAMENTo DoS CIS
 Conforme item 8 -Do rESuLTADo Do CrEDENCIAMENTo, do Edital Nº 01/2021 para credenciamento de Consórcios Intermunicipais de 
Saúde - prestação de serviços de Média Complexidade Ambulatorial (consultas e exames), encaminhamos o resultado do credenciamento para publi-
cação na Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais – IOF/MG.

rESuLTADo DE CrEDENCIAMENTo DoS CIS
Em conformidade com o EDITAL Nº 01/2021 PArA CrEDENCIAMENTo DE CoNSÓrCIoS INTErMuNICIPAIS DE SAÚDE - PrESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (CONSULTAS E EXAMES), publicado no Diário Oficial do Estado de 
Minas Gerais (DOE-MG) em 20/02/2021, págs. 17 e 18, divulga-se o resultado final referente ao credenciamento e valor das propostas credenciadas 
das entidades interessadas 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 05 (cinco) dias úteis, nos termos do inciso I, do art . 109, da Lei 8 .666 de 21 de junho de 1993 .

relação das Entidades Credenciadas
NoME DA ENTIDADE CNPJ ProCESSo SEI valor

Consórcio Intermunicipal de Especialidades - CIESP 07 .356 .999/0001-55 1320 .01 .0045044/2021-93 r$ 73 .346,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do vale do Itapecerica - CIS 
vI 00 .639 .952/0001-50 1320 .01 .0051096/2021-37 r$ 324 .435,00

Consórcio Intermunicipal de Saúde de Saúde Alto das vertentes - CIS ALv 02 .334 .933/0001-40 1320 .01 .0051980/2021-31 r$ 251 .050,20
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Baixo Jequitinhonha 
- CIMBAJE 07 .306 .549/0001-58 1320 .01 .0051430/2021-40 r$ 134 .031,50

Consórcio Intermunicipal de Saúde do Medio Sao Francisco - CIS MESF 01 .275 .576/001-24 1320 .01 .0051444/2021-50 r$ 147 .603,84
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de viçosa - CIS MIv 02 .326 .365/0001-36 1320 .01 .0051399/2021-04 r$ 117 .393,93
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio rio das velhas - CISMEv 00 .995 .538/0001-83 1320 .01 .0051878/2021-69 r$ 186 .499,98
Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Entorno do Caparao - CIS 
CAPArAo 01 .999 .898/0002-05 1320 .01 .0052172/2021-85 r$ 161 .272,80

Consórcio Intermunicipal de Saúde união da Mata - CIS uM 00 .877 .406/0001-57 1320 .01 .0052134/2021-44 r$ 13 .287,50
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Piracicaba - CIS MEPI 02 .031 .332/0001-69 1320 .01 .0052630/2021-38 r$ 145 .086,25
Consórcio Intermunicipal de Saúde verde - CIS vErDE 02 .034 .350/0001-02 1320 .01 .0052725/2021-92 r$ 301 .730,88
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto do rio Pará - CIS PArá 01 .260 .691/0001-25 1320 .01 .0049527/2021-11 r$ 21 .422,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaiba - CIS ALP 02 .319 .394/0001-70 1320 .01 .0048366/2021-27 r$ 275 .544,85
Consórcio Intermunicipal de Saúde das vertentes - CIS vEr 01 .098 .929/0001-68 1320 .01 .0050925/2021-95 r$ 54 .546,36
Consórcio Intermunicipal de Saúde Entre os vales do Mucuri e Jequitinho-
nha - CIS EvMJ 01 .014 .332/0001-98 1320 .01 .0051412/2021-41 r$ 460 .334,50

Consórcio Intermunicipal Saúde Norte de Minas- CIS NorTE 00 .905 .312/0001-44 1320 .01 .0051446/2021-93 r$ 85 .800,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do vale do Piranga -CIS 
AMAPI 01 .095 .667/0001-88 1320 .01 .0051449/2021-12 r$ 211 .585,24

Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba - ICISMEP 05 .802 .877/0001-10 1320 .01 .0051756/2021-65 r$ 1 .763 .583,16
Consórcio Intermunicipal de Saúde da região de Almenara - CIS rAL 28 .168 .515/0001-14 1320 .01 .0052030/2021-39 r$ 106 .426,00
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto Médio São Francisco - CIS AMSF 01 .289 .973/0001-55 1320 .01 .0052116/2021-45 r$ 125 .620,67
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do vale do 
Aço- CoNSAuDE 00 .853 .908/0001-48 1320 .01 .0052638/2021-16 r$ 140 .070,40

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião de Sete Lagoas - CIS 
MISEL 01 .202 .226/0001-38 1320 .01 .0052724/2021-22 r$ 145 .771,68

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Mata Leste - CIS LESTE 00 .738 .236/0001-20 1320 .01 .0051654/2021-06 r$ 175 .145,88

 Ana Carolina Ferreira da Silva
 MASP: 1378464-0

 Membro CvC

 Ana Luisa Lara Siqueira
 MASP: 1747368-3

 Membro CvC

 ricardo Assis Alves Dutra
 Membro CvC

 Superintendente de Desenvolvimento, Cooperação e Articulação regional
26 cm -28 1537387 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

ExTrATo CoNTrATo ADMINISTrATIvo 
AQuISIÇÃo Nº . 9293 .014/21

Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de 
Minas Gerais/Hemominas e a empresa TEruMo BCT TECNoLo-
GIA MÉDICA LTDA . objeto: Aquisição de kits para realização de pro-
cedimento de aférese (Lote 02), - Este contrato tem vigência por 12 
(doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado mediante celebração 
de termos aditivos - o valor do presente Termo de Contrato é de r$ 
3 .567 .700,00 – D .o: 2321 10 302 12 4 540 0001 3 3 90 30 13 , IAG 
0, Fonte: 10 - IPu: 1 ; unidade de Programação do Gasto - uPG 222, 
unidade Executora: 2320 .002 .

ExTrATo CoNTrATo ADMINISTrATIvo 
LoCAÇÃo Nº . 9293 .010/21 

Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de 
Minas Gerais/Hemominas e a empresa TEruMo BCT TECNoLo-
GIA MÉDICA LTDA . objeto: Locação de equipamento para  realiza-
ção de coleta de plaquetas por aférese e coleta de hemácias (Lote 02)  
- vigência de 12 (doze) meses, a partir da publicação do seu extrato no 
órgão oficial de imprensa, podendo ser prorrogado nos termos do art. 
57, Iv, da Lei 8 .666/93, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses - o 
valor total da contratação é de r$ 264 .000,00 - 23 10 302 123 4 540 
0001 3 3 90 39 19, IAG 0, Fonte 10, IPu:1; unidade de Programação 
de Gasto - uPG 1056, unidade Executora: 2320 .002 .

ExTrATo CoNTrATo ADMINISTrATIvo Nº . 9290 .296/21
Partes: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de 
Minas Gerais/Hemominas e a empresa uNIDAS vEÍCuLoS ESPE-
CIAIS S .A,LTDA . objeto: é a prestação de serviço de locação de veí-
culos automotores novos para transporte de pessoas e pequenas cargas, 
sem condutor, sem fornecimento de combustível, com quilometragem 
livre, com seguro total sem franquia, e com manutenção preventiva e 
corretiva - Este contrato tem vigência por 36 (trinta e seis) meses, a par-
tir da publicação do seu extrato no órgão oficial de imprensa - O valor 
total da contratação é de r$ 3 .174 .364,44 – D .o: 2321 10 302 123 4 
540 0001 3 3 90 39 17, IAG 0, Fonte: 10 - IPu: 1 ; unidade de Progra-
mação do Gasto - uPG 260, unidade Executora: 2320 .002

8 cm -29 1537814 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
A Hemominas comunica que realizará, através do sítio www .com-
pras .mg .gov .br,Pregão eletrônico/proc . nº 2320310 .336/2021, SEI 
2320 .01 .0010481/2021-65, para Fita adesiva para embalagem e mar-
cador permanente com sessão no dia 21/10/2021 às 09:00 horas .Pregão 
eletrônico/proc . nº 2320310 .330/2021, SEI 2320 .01 .0000625/2021-09, 
para Consultoria para implantação de tecnologia e conceito BIM - Buil-
ding Information Modeling - no setor de Arquitetura e Engenharia da 
Hemominas com sessão no dia 22/10/2021 às 09:00 horas .Data e hora 
limite para cadastramento das propostas no site . Licitação baseada na 
Lei 8 .666/93 . o edital encontra-se disponível na r . Grão Pará 882, 
s.501, Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao 
custo de r$10,00 (DAE), ou pelos sítios www .hemominas .mg .gov .br 
e www .compras .mg .gov .br .

3 cm -29 1537608 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
A Fundação Hemominas comunica a realização da quinta sessão da Con-
corrência Pública Nacional nº 053/2020, processo 2320310 .053/2020, 
para PrESTAÇÃo DE SErvIÇoS DE PuBLICIDADE E ProPA-
GANDA PArA ATENDEr À FuNDAÇÃo HEMoMINAS/MG . 
Nesse dia, serão recebidos os novos documentos de habilitação, nos 
termos do Artigo 48, §3º da Lei 8 .666/93 . A sessão será realizada às 
9h (nove horas) do dia 13/10/2021, na rua Grão Pará, nº 882, 5º andar, 
sala 501, Santa Efigênia, BH/MG. Devido à situação da pandemia 
CovID19, na data agendada serão adotadas as seguintes medidas sani-
tárias: Máximo de 01(um) representante por licitante; uso obrigatório 
de máscara; Medição da temperatura corporal como condição para a 
permissão do acesso às instalações da Hemominas . respeito ao distan-
ciamento mínimo de 2m entre pessoas; uso de álcool gel; respeitar as 
regras do local e orientação dos servidores presentes . Edital disponível 
nos sítios www .hemominas .mg .gov .br e www .compras .mg .gov .br . BH . 
29/09/2021 . Comissão Permanente de Licitação .
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AvISo DE LICITAÇÃo 
A Fundação Hemominas comunica a realização da segunda sessão 
da Tomada de Preços nº 250/2021, processo 2320310 .250/2021, SEI 
2320 .01 .0003920/2021-90, para vErIFICAÇÃo/ANáLISE DA 
ESTruTurA FÍSICA Do HEMoCENTro DE JuIZ DE ForA no 
lote 01, e  INSPEÇÃo E ProSPECÇÃo DA INFrA E SuPErES-
TruTurA, rEALIZAÇÃo DE ENSAIoS TÉCNICoS E ELABo-
rAÇÃo DE ProJETo DE rECuPErAÇÃo E rEESTruTurA-
ÇÃo Do PoSTo DE CoLETA Do HoSPITAL JÚLIA KuBITSCHEK 
no lote 02 . Nesse dia, será aberto o envelope de nº 03 – ProPoSTA 
DE PrEÇoS . A sessão será realizada às 14h (quatorze horas) do dia 
13/10/2021, na Rua Grão Pará, nº 882, 5º andar, sala 501, Santa Efi-
gênia, BH/MG . Devido à situação da pandemia CovID19, na data 
agendada serão adotadas as seguintes medidas sanitárias: Máximo de 
01(um) representante por licitante; uso obrigatório de máscara; Medi-
ção da temperatura corporal como condição para a permissão do acesso 
às instalações da Hemominas . respeito ao distanciamento mínimo de 
2m entre pessoas; uso de álcool gel; respeitar as regras do local e 
orientação dos servidores presentes . Edital disponível nos sítios www .
hemominas .mg .gov .br e www .compras .mg .gov .br . BH . 29/09/2021 . 
Comissão Permanente de Licitação .
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FuNDAÇÃo EZEquiEL DiAS - FuNED
AvISo DE LICITAÇÃo 

A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público a reali-
zação do Pregão Eletrônico nº 2261032 495/2020, objeto: Prestação 
deServiço de Transporte de medicamentos sintéticos e biológicos, por 
via aérea e rodoviária . o edital estará disponível no site: www .com-
pras .mg .gov .br . o prazo para o envio das propostas comerciais será 
até às 08h00min do dia 18/10/2021, e início da sessão de lances será 
às 09h00min do dia 18/10/2021 . Belo Horizonte, 29 de setembro de 
2021 .
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AvISo DE LICITAÇÃo
A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público a rea-
lização do Pregão Eletrônico nº 2261032 168/2021, objeto: Ar Con-
dicionado Split - Highwall:12 .000, 18 .000, 24 .000, 30 .000 e 36 .000 
BTuS/H . o edital estará disponível no site: www .compras .mg .gov .br . 
o prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 15/10/2021, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
18/10/2021 . Belo Horizonte, 29 de setembro de 2021 .

AvISo DE rETIFICAÇÃo
A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – torna público realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032 181/2021, objeto: Padrões de referência: 
solução tampão pH 4,0 - 7,0 - 10,0; sacarose; palmitato de ascorbila; 
maltose monohidratada; pirogalol . o edital rETIFICADo - 1ª reti-
ficação: Alteração do prazo de entrega, está disponível nos sites www.
compras .mg .gov .br . rETIFICA-SE também a publicação veiculada no 
‘Diário Oficial do Estado de Minas Gerais” no dia 24/08/2021, p. 48. 
Portanto, oNDE SE LÊ: o prazo para o envio das propostas comerciais 
será até às 08h00min do dia 08/09/2021, e início da sessão de lances 
será às 09h00min do dia 09/09/2021 . LEIA-SE: o prazo para o envio 
das propostas comerciais será até às 08h00min do dia 15/10/2021, e 
início da sessão de lances será às 09h00min do dia 18/10/2021, manten-
do-se inalteradas as demais informações . Belo Horizonte, 29 de setem-
bro de 2021 .
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FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

ExTrATo DIvuLGAÇÃo Do rESuLTADo 
DA 1ª ETAPA – ANáLISE CurrICuLAr

o Diretor de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais torna público o resultado da 1ª Etapa – Análise Curricu-
lar do Processo Seletivo Simplificado nº 68/2021 do Instituto Raul Soa-
res - IrS . o resultado estará disponível no sítio eletrônico da FHEMIG 
– www .fhemig .mg .gov .br, no dia 30/09/2021 à partir das 17h00m .

 Leonan Felipe dos Santos
 Diretor de Gestão de Pessoas - DIGEPE
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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 3202109292310500179.


