
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 31 de outubro de 2018 – 39 
Lei 13 .994 de 2001, bem como o encaminhamento de cópia dos 
autos à Auditoria Geral do Estado conforme art . 7 da Lei 13 .994 
de 18/09/2001 e ao Ministério Público para que tome conheci-
mento sobre os indícios da possível prática de ilícitos penais per-
petrados pelo fornecedor .
PuBLIQuE-SE .
Belo Horizonte, 25 de outubro de 2018 .
GuSTAvo xAvIER FERREIRA
Diretor-Geral do IDENE

5 cm -30 1160409 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

SuPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTo 
GESTÃo E FINANÇAS

RETIFICAÇÃo 01 Ao EDITAL DE PREGÃo Nº 130/2018
Fica retificado o edital do Pregão nº130/2018, cujo objeto é a 
contratação de empresa para execução de serviços de Instalação 
e Montagem de Medidores de Energia Elétrica(Padrão CEMIG) . 
onde se lê: “A abertura da sessão de pregão terá início no dia de 
de 201 , às horas .”, LEIA-SE “A abertura da sessão de pregão 
terá início no dia 09 de Novembro de 2018, às 10:00 horas . Maio-
res informações: licitacoes@planejamento .mg .gov .br . Pregoeiro: 
Thiago Corrêa Lanza Guimarães .

3 cm -30 1160212 - 1
AvISo DE SuSPENSÃo

Subsecretaria DE GESTÃo LoGÍSTICA
o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de Compras 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão torna público 
a suspensão da sessão pública do Pregão Eletrônico para Regis-
tro de Preços – Planejamento nº 363/2018, visando o Registro 
de Preços para contratação de fornecedor especializado na pres-
tação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na 
modalidade Local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e 
fixo para móvel, na modalidade Longa Distância Internacional 
e na modalidade Discagem Direta Gratuita (DDG) Tridígito e 
0800 com link’s de voz para realização de telemarketing ativo, 
mediante contrato, para atendimento aos Órgãos e Entidades da 
Administração Pública do Estado de Minas Gerais . Nova data 
para a realização do certame será publicada no Órgão de Imprensa 
do Estado de Minas Gerais e no site www .compras .mg .gov .br, 
BH, 29/10/2018 . Lucas vilas Boas Pacheco – Gestor Central de 
Compras/SEPLAG-MG .

4 cm -30 1160538 - 1
3º Prêmio Inova Minas Gerais, regido pelo Edital SEPLAG/

SCPGP N . º 01/2018, publicado em 13 de abril de 2018 .
DIvuLGAÇÃo DoS FINALISTAS

A SECRETARIA DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GES-
TÃo no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no 
item 7 .1 do EDITAL SEPLAG/SCPGP Nº . 01/2018, anuncia 
que são finalistas do 3º Prêmio Inova Minas Gerais os seguin-
tes trabalhos:

CATEGoRIA IDEIAS INovADoRAS IMPLEMENTávEIS

MoDALIDADE: Inovação em Gestão Governamental

Título: API-SEF - Transformação digital com foco na governança 
de dados para a desburocratização e eficiência na arrecadação.

Título: Big data e Inteligência fiscal: O uso da ciência dos dados 
para ganhos de receita e cobranças socialmente justas do Imposto 
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e 
Direitos (ITCD)

Título: Busca patrimonial integrada: informação gerencial em 
prol da Fazenda Pública

Título: DestravaGov

Título: Implementação de novo protocolo de regularização 
ambiental nas nove SuPRAMs e SuPPRI vinculadas à SEMAD, 
através de Peticionamento no Sistema Eletrônico de Informação 
- SEI

Título: Modernização da gestão do desfazimento de mobiliário 
escolar: alternativas para imprimir eficiência e melhorar os seus 
resultados .

Título: Ressarcimento de dano ao erário por meio de bens e 
serviços

Título: SEAP Farma

Título: Solicitação e Acompanhamento de Recursos de Multa 
online

Título: ZAP ARSAE: uma nova forma de diálogo com o usuário

MoDALIDADE: Inovação em Políticas Públicas

Título: Assistência técnica gratuita

Título: Cidadão Fiscal: Política Pública de Educação Fiscal

Título: oferta de PICS (Práticas Integrativas e Complementares 
em Saúde) Intensivas em ambiente hospitalar especializado em 
Saúde Mental

Título: Projeto vida Saudável

Título: Segurança no uso da internet: interação e discussão virtual 
entre os estudantes da rede estadual sobre ciberbullying e outros 
riscos da exposição online

Título: vacinAPP: Cartão de vacinas Digital de Minas Gerais

CATEGoRIA INICIATIvAS IMPLEMENTADAS DE 
SuCESSo

MoDALIDADE: Inovação em Gestão Governamental

Título: Chatbots de Ajuda - comunicação assertiva com os 
servidores

Título: Experiência da Superintendência Regional de Ensino de 
Caxambu em realizar reuniões com as Escolas Estaduais da sua 
jurisdição via Webconferência

Título: GMR – Gestão Matricial de Receitas da EMATER-MG

Título: Implantação do Processo Eletrônico no Governo do Estado 
de Minas Gerais

Título: Inovação Tecnológica para Defesa Agropecuária – Desen-
volvimento e implementação de sistema de fiscalização eletrônica 
em um órgão estadual

Título: Minas Comunica - Jornalismo em contingenciamento de 
recursos - etapa 1 - rádio

Título: Normatização da contratação e fiscalização dos contratos 
de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC 
no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda

Título: Regras de ouro do Sistema Prisional

Título: SEF Atendimento - o papel da tecnologia na disseminação 
da transformação digital do serviço público

Título: Sistema de Gestão Financeira

MoDALIDADE: Inovação em Políticas Públicas

Título: A valorização dos reeducandos frente à educação formal 
e não formal na perspectiva da valorização do sujeito no presídio 
de Boa Esperança MG

Título: EaD sem fronteiras: Língua Brasileira de Sinais nas Minas 
Gerais

Título: Eleição digital do Conselho Estadual de Política Cultural – 
CoNSEC: ampliando a participação e a representatividade regio-
nal nas políticas públicas de cultura em Minas Gerais

Título: MANuTENIR

Título: Mobiliando Sorrisos

Título: Parceria biblioteca: atividades complementares de lei-
tura e interpretação de textos desenvolvidas no laboratório de 
informática

Título: Plataforma Integrada do Turismo (PIT)

Título: Projeto Ecologia vivencial: uma proposta de Edu-
cação Ambiental para jovens em cumprimento de medidas 
socioeducativas

Título: Tratamento de efluentes na garantia da saúde da família e 
na conservação do solo e água .

Título: vigiles - Revista de Defesa Civil, Defesa Social e Segu-
rança Pública

Walleska Moreira Santos
Subsecretária de Gestão de Pessoas em exercício

Helvécio Miranda Magalhães Júnior
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAçÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
ExTRATo Do TERMo ADITIvo Nº PS- 848/17-02 

Firmado em 24/10/2018 entre a EMPRESA BRASILEIRA DE 
CoRREIoS E TELÉGRAFoS e a PRoDEMGE . objeto: Prorro-
gação da vigência contratual .
EXTRATO DO CONTRATO nº PS-884/18 firmado em 
29/10/2018 entre a GENTE SEGuRADoRA e a PRoDEMGE . 
objeto: Contratação de pessoa jurídica para segurar a frota de veí-
culos da PRoDEMGE, - Modalidade de licitação: Pregão Eletrô-
nico 073/2018 valor total: R$ 33 .000,00 . vigência: 12 meses .
EXTRATO DO CONTRATO nº LO-298/18 firmado em 
29/10/2018 entre a LoCALIZA RENT A CAR e a PRoDEMGE . 
objeto: Prestação de serviço de transporte mediante locação de 
veículos automotores novos - Modalidade de licitação: Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Planejamento SIRP 422/2017 
valor total: R$ 137 .558,40 . vigência: 32 meses .
EXTRATO DO CONTRATO nº DM-230/18 firmado em 
30/10/2018 entre a SYDESIGN CoNSuLToRIA e a 
PRoDEMGE . objeto: Contratação de 02 (duas) subscrições do 
software MYSQL Enterprise Edition (1-4 socket server) por um 
período de 12 (doze) meses, incluindo o direito de uso, atualização 
e suporte técnico . - Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 
070/2018 valor total: R$ 35 .980,00 . vigência: 12 meses .

5 cm -30 1160356 - 1

FuNDAçÃo JoÃo PiNHEiro - FJP
ExTRATo DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo

FuNDAÇÃo JoÃo PINHEIRo - ExTRATo Nº 032-2018 
DE JuSTIFICATIvA DE PAGAMENTo - Nota Técnica 
048/2018, onésio Alexandre De Souza Júnior - ME, CNPJ 
23.168.885/0001-38 - Justificativa: necessidade de quebra da 
ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de 
interesse público - A íntegra desta justificativa encontra-se à dis-
posição no processo .
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CoMISSÃo PERMANENTE DE LICITAÇÃo Do IPSEMG
Resultado de Julgamento das Propostas

Referência: Licitação modalidade Convite nº 2011020 .023/2018 . 
objeto: contratação de empresa de engenharia para a prestação 
de serviços de execução da obra de adaptação do imóvel de pro-
priedade do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais – DEER-MG, localizado na Av . Nossa Senhora 
das Graças, nº 651 – Bairro Guarapiranga, em Ponte Nova – MG, 
cedido ao IPSEMG para instalação do Centro Regional do Insti-
tuto daquela cidade, sob regime de execução indireta, mediante 
empreitada por preço global, com fornecimento de materiais e de 
mão de obra pela contratada .
A Comissão Permanente de Licitação constituída pela Portaria do 
IPSEMG nº 011/2018, comunica que, conforme registros em Ata 
de Julgamento nº 007/2018, inserta às fls. 390 a 391-v dos autos do 
processo licitatório em referência: A) Classificou as propostas das 
empresas licitantes Construtora Tecnolar Ltda . – ME (1º lugar), 
no valor global de R$ 136 .327,38 (percentual de desconto con-
cedido: 7,0%) e Engemille Engenharia Ltda . – ME (2º lugar), no 
valor de R$ 140 .160,85 (percentual de desconto concedido: 3,0%) 
incidente sobre o valor total da Planilha de orçamento forne-
cida pelo IPSEMG (R$ 144 .495,74), constante no Projeto Básico 
– Anexo I do Edital; B) declarou vencedora a empresa licitante 
Construtora Tecnolar Ltda . – ME, no item único, no valor global 
de R$ 136 .327,38 (cento e trinta e seis mil, trezentos e vinte e sete 
reais e trinta e oito centavos), pelo critério de menor preço entre 
as propostas classificadas no certame, observado o maior percen-
tual de desconto ofertado (7,0%), incidente sobre o valor total da 
Planilha de orçamento fornecida pelo IPSEMG (R$ 144 .495,74), 
constante no Projeto Básico – Anexo I do Edital . Fica aberto o 
prazo recursal previsto no § 6º do artigo 109 da Lei federal nº 
8 .666/93, que será contado a partir do primeiro dia útil seguinte 
à publicação deste aviso no Diário Oficial “Minas Gerais”. Os 
autos do processo licitatório supracitado encontram-se com vista 
franqueada aos interessados, na sala da Gerência de Compras e 
Gestão de Contratos do IPSEMG, na Alameda Ezequiel Dias nº 
225 – Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte – MG. Belo Hori-
zonte, 30 de outubro de 2018 . Aloísio Marques de oliveira – Pre-
sidente da CPL .

8 cm -30 1160209 - 1
RATIFICAÇÃo DA DISPENSA DE LICITAÇÃo

Considerando o teor do ato exarado pelo Diretor de Planejamento, 
Gestão e Finanças, RATIFICo a dispensa de licitação objeto do 
processo SIAD 2012024-00024/2018, com fundamento na Lei 
federal n . 8 .666/93, art . 24, Iv, reconheço a existência de situ-
ação para a dispensa de licitação destinada à aquisição emer-
gencial de óleo combustível tipo BPF 1-A e óleo Diesel do tipo 
BS500, para o HGIP/IPSEMG, por meio da empresa REPELuB 
Revendedora de Petróleo e Lubrificantes S/A, inscrita no CNPJ nº 
06 .048 .777/0001-02, no valor total de R$ 381 .038,10 (trezentos 
e oitenta e um mil, trinta e oito reais e dez centavos) . A despesa 
acima mencionada estará acobertada pela dotação orçamentária 
nº 2011 .10 .302 .071 .4166 .0001 .3390 .30 .27 .0 .50 .1 . Belo Hori-
zonte, 30 de outubro de 2018 . HuGo voCuRCA TEIxEIRA-
Presidente .

3 cm -30 1160216 - 1
EDITAL DE CREDENCIAMENTo DE PRESTADoRES 

DE SERvIÇoS MÉDICoS – N° 43/2018

1 . o INSTITuTo DE PREvIDÊNCIA DoS SERvIDoRES Do 
ESTADo DE MINAS GERAIS – IPSEMG, pessoa jurídica de 
direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 17 .217 .332/0001-25, 
com sede e foro nesta Capital, à Rodovia Papa João Paulo II, n° 
4001, Bairro Serra verde – CEP 31 .630-901 – Edifício Gerais – 
3° andar, por meio de sua Presidência, com o objetivo de con-
tratar serviços de saúde a serem prestados a seus beneficiários, 
torna público, para ciência dos interessados, que receberá ins-
crição e documentos previstos neste edital para credenciamento 
de prestadores de serviços médicos, MÉDICo ESPECIALISTA 
EM ANESTESIoLoGIA ou CoM 75% (SETENTA E CINCo 
PoR CENTo) DA RESIDÊNCIA CoNCLuÍDA NA REFERIDA 
ESPECIALIDADE, PARA ATuAR No HoSPITAL GovER-
NADoR ISRAEL PINHEIRo Do IPSEMG E/ou CENTRo 
DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, no período de 31/10/2018 
a 08/11/2018, horário de 08:00 às 16:00h, no seguinte endereço: 
Departamento de Gestão de Pessoal da Rede Própria no Hospi-
tal Governador Israel Pinheiro, à Alameda Ezequiel Dias, n° 
225, Bairro Centro, Belo Horizonte, nos moldes da Lei Federal 
8 .666/93, dos Decretos Estaduais que regulamentam a matéria e 
das regras estabelecidas no presente Edital de Credenciamento .

1 .1- o inteiro teor deste Edital e Anexo(s) estará disponível no 
endereço eletrônico do IPSEMG: www .ipsemg .mg .gov .br .
Belo Horizonte, 30 de outubro de 2018 .
José Luiz de Almeida Cruz – Diretor de Saúde
Hugo vocurca Teixeira – Presidente do IPSEMG .
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miNAS GErAiS ADmiNiStrAçÃo 
E SErviçoS S .A - mGS

PREGÃo ELETRÔNICo Nº: 091/2018
objeto: Registro de Preços de Equipamentos de Proteção Indi-
vidual (EPI) – Sapato de Proteção Modelo Feminino na Cor 
Preta . Ata nº 001 assinada com a empresa: Marluvas Calça-
dos de Segurança LTDA (CNPJ/MF: 19 .653 .054/0020-47), 
Lote 01, valor Total: R$ 548 .559,18; Ata nº 002 assinada com 
a empresa: SM – Segurança Belo Horizonte LTDA (CNPJ/MF: 
06 .176 .619/0001-38), Lote 02, valor Total: R$ 48 .740,36;

2 cm -30 1160160 - 1
ExTRATo DE CoNTRATo DE CREDENCIAMENTo

Extrato do Contrato nº J .060 .0 .2018 . Partes: MGS e a Alcance 
ocupacional Ltda ., CNPJ nº 10 .524 .697/0001-53 . objeto: Creden-
ciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especializa-
das na realização de serviços médicos e laboratoriais, na área de 
Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 26/10/2018 . 
Adriana Freitas Mariano - Diretora de Recursos Humanos e José 
Maurício Salgado - Diretor Administrativo e Financeiro .

Extrato do Contrato nº J .065 .0 .2018 . Partes: MGS e a Clínica Bem 
viver Saúde Ltda ., CNPJ nº 23 .636 .279/0001-08 . objeto: Creden-
ciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especializa-
das na realização de serviços médicos e laboratoriais, na área de 
Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 26/10/2018 . 
Adriana Freitas Mariano - Diretora de Recursos Humanos e José 
Maurício Salgado - Diretor Administrativo e Financeiro .

Extrato do Contrato nº J .066 .0 .2018 . Partes: MGS e a Ammel 
Saúde Ltda-Epp ., CNPJ nº 04 .491 .992/0001-58 . objeto: Creden-
ciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especializa-
das na realização de serviços médicos e laboratoriais, na área de 
Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 22/10/2018 . 
Adriana Freitas Mariano - Diretora de Recursos Humanos e José 
Maurício Salgado - Diretor Administrativo e Financeiro .
 .Extrato do Contrato nº J .067 .0 .2018 . Partes: MGS e a Laborató-
rio de Pesquisas e Análises Clínicas Cavalieri Ltda-Epp ., CNPJ nº 
05 .950 .138/0001-75 . objeto: Credenciamento de pessoas físicas 
autônomas e/ou jurídicas especializadas na realização de serviços 
médicos e laboratoriais, na área de Saúde ocupacional . vigência: 

24 meses . Assinatura: 26/10/2018 . Adriana Freitas Mariano - 
Diretora de Recursos Humanos e José Maurício Salgado - Diretor 
Administrativo e Financeiro .

Extrato do Contrato nº J .068 .0 .2018 . Partes: MGS e a Lucam 
Clínica Médica e Assessoria em Medicina ocupacional Ltda ., 
CNPJ nº 10 .502 .811/0001-44 . objeto: Credenciamento de pes-
soas físicas autônomas e/ou jurídicas especializadas na realização 
de serviços médicos e laboratoriais, na área de Saúde ocupacio-
nal . vigência: 24 meses . Assinatura: 26/10/2018 . Adriana Freitas 
Mariano - Diretora de Recursos Humanos e José Maurício Sal-
gado - Diretor Administrativo e Financeiro .

Extrato do Contrato nº J .072 .0 .2018 . Partes: MGS e a Maxilabor 
Diagnósticos Ltda ., CNPJ nº 03 .941 .124/0001-60 . objeto: Cre-
denciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especiali-
zadas na realização de serviços médicos e laboratoriais, na área de 
Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 22/10/2018 . 
Adriana Freitas Mariano - Diretora de Recursos Humanos e José 
Maurício Salgado - Diretor Administrativo e Financeiro .

11 cm -30 1160391 - 1
ExTRATo DE CoNvoCAÇÃo

Torna pública a situação de convocação dos candidatos abaixo 
relacionados aprovados no Concurso Público – Edital 01/2015 . 
vESPASIANo: Para apresentação na MGS em até 04 dias úteis a 
partir desta publicação: SERvIÇoS DE LIMPEZA E CoNSER-
vAÇÃo DE AMBIENTES: Micheline Mara De oliveira, Breno 
xismenes Cordeiro .
Diretora de Recursos Humanos: Adriana Freitas Mariano
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BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG
INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo

Contratante: INSTITuTo CuLTuRAL BANCo DE DESEN-
voLvIMENTo DE MINAS GERAIS - BDMG CuLTuRAL . 
objeto: Contratação e pagamento de cachê para curadores, artis-
tas e palestrantes/oficineiros que participarão do evento “Residên-
cia CURA – Mulheres Grafiteiras no BDMG Cultural” no âmbito 
do Projeto ”Espaço Aberto BDMG Cultural” . Dotação orçamen-
tária: 1036 – Saldo de Performance . Fundamento legal: Artigo 30, 
caput, da Lei Federal 13.303/2016. Ratificação do Presidente do 
BDMG Cultural, em 26/10/2018 . Parecer nº ADM .01545/2018/
AJ .DA .

objeto: Contratação de curador para seleção dos artistas e pales-
trantes/oficineiros que participarão do evento “Residência CURA 
– Mulheres Grafiteiras no BDMG Cultural” no âmbito do Projeto 
”Espaço Aberto BDMG Cultural” . Contratada: PuBLICA AGÊN-
CIA DE ARTE LTDA (CNPJ: 29 .137 .586/0001-12), que atuará 
exclusivamente por meio das artistas Juliana Mont’Alverne Flo-
res, Janaína Macruz e Priscila Amoni - Data emissão: 26/10/2018 
- valor: R$9 .000,00, sendo R$3 .000,00 para cada artista . Dota-
ção orçamentária: 1036 – Saldo de Performance . Parecer nº 
ADM .01545/2018/AJ .DA .

ExTRATo DE CoNTRATo
CT 4454/2018 . Contratado: ALTA vISÃo SERvIÇoS CoNTá-
BEIS LTDA . objeto: Contratação de empresa para atuar como 
correspondente Bancário do BDMG no âmbito do Edital de 
Credenciamento BDMG-19/2018 . valor: R$150 .000,00 . Dota-
ção orçamentária: 8199910045 - GoP - Comissões dos Agentes . 
Prazo: 60 meses a contar de 23/10/2018, com vencimento em 
23/10/2023 . Data de assinatura: 22/10/2018 .

ExTRATo DE ADITIvo A CoNTRATo
4º Aditivo ao CT 3221/2015 . Contratada: RIo MINAS TER-
CEIRIZAÇÃo E ADMINISTRAÇÃo DE SERvIÇoS LTDA . 
objeto: I . Acrescer, a partir de 01/11/2018, 01 (um) posto de Auxi-
liar Administrativo e 01 (um) posto de Auxiliar de Atendimento, 
previstos na Cláusula Terceira, previsto na Cláusula Terceira, item 
3 .2; II . Em razão das alterações, acrescer R$148 .759,30 do valor 
do contrato referente ao período de 01/11/2018 a 31/08/2019; III . 
Estimar o valor mensal do contrato em R$406 .534,57 e o valor 
global em R$22 .423 .734,45 . Data de assinatura: 17/10/2018 .

9 cm -30 1160517 - 1

FuNDAçÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTRATo Do PRIMEIRo TERMo ADITIvo Ao 
CoNTRATo DE PRESTAÇÃo DE SERvIÇoS Nº 2 .247/2017 .
Contratante: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas 
Gerais – FAPEMIG . Contratada: Empresa A Ponto Rápido Eireli 
- EPP . objeto: prorrogação de vigência do Contrato de Prestação 
de serviços n° 2 .247/2017 para execução dos serviços de manu-
tenção de 04 (quatro) coletores, suporte técnico presencial de hora 
técnica in loco e manutenção mensal do módulo web e o reajuste 
do seu valor . Data de assinatura: 19/10/18 . vigência: 12 (doze) 
meses, a contar de 21/10/2018 a 20/10/2019 . valor global esti-
mado: R$ 3 .125,52 (três mil, cento e vinte e cinco reais e cin-
quenta e dois centavos) . Dotação orçamentária: 2071 .19 .122 .701
 .2002 .0001 .339039 .21 .0 .10 .1, 2071 .19 .122 .701 .2002 .0001 .3390
39 .27 .0 .10 .1, 2071 .19 .122 .701 .2002 .0001 .449052 .12 .0 .10 .1, 207
1 .19 .122 .701 .2002 .0001 .449052 .20 .0 .10 .1 . Signatários: Alexsan-
der da Silva Rocha- Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças 
da FAPEMIG e Alex Rodrigues de Souza – Representante legal da 
A Ponto Rápido Eireli - EPP .
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uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

AvISo DE LICITAÇÃo

CoNCoRRÊNCIA PÚBLICA 02/2018

A universidade Estadual de Montes Claros - unimontes - torna 
público aos interessados que realizará licitação, na modalidade 
CoNCoRRÊNCIA PÚBLICA 02/2018 – PRoCESSo 2311021 
000072/2018, tipo EMPREITADA PoR PREÇo GLoBAL, para 
contratação de “empresa especializada para serviços complemen-
tares para a conclusão das obras do auditório da uNIMoNTES”, 
com abertura dos envelopes de habilitação na data de 03/12/2018, 
às10h30min ., na Comissão Permanente de Licitação . os envelo-
pes de habilitação e de propostas deverão ser entregues na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Campus 
universitário Professor Darcy Ribeiro, Avenida Rui Braga S/N, 
Bairro vila Mauricéia, - Prédio 06 (anexo), Sala 116, Montes Cla-
ros - MG, CEP 39401-089 . A visita técnica será realizada até a 
data 30/11/2018 das 09h00min . às 17h00min . o agendamento 
da visita deverá ser realizado, em dias úteis, no setor de Arqui-
tetura e Engenharia da uNIMoNTES através dos telefones (38) 
3229 .8420, com o Arquiteto Eduardo Antônio Guimarães . outras 
informações deverão ser solicitadas através do e-mail licitacao@
unimontes .br . o edital completo poderá ser acessado, por meio 
dos sítios www .unimontes .br e www .compras .mg .gov .br . Montes 
Claros, 30 de outubro de 2018 . Professor Roney versiani Sinde-
aux – Pró-Reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .
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iNStituto DE PrEviDêNciA DoS SErviDorES Do EStADo DE miNAS GErAiS - iPSEmG
ADENDo EDITAL

ADENDo ao Edital para o processo seletivo de residência médica – 2018/2019 para início das atividades em 2019 . Extrato publicado 
em 20 de outubro de 2018 .
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – IPSEMG torna público que irá ofertar vagas para os Programas 
de Residência Médica em Pré Requisito em área Cirúrgica Básica (2 vagas) e Cirurgia Geral (04 vagas) para início das atividades em 
2019 .
vagas dos programas com entrada direta

código especialidades vagas duração (anos) situação do programa
28 Pré Requisito em Àrea Cirurgica Básica 02 2 anos Credenciamento provisório
29 Cirurgia Geral 04 3 anos Credenciado

Taxa de inscrição por programa: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
As inscrições para o processo seletivo serão realizadas no site www .escolideres .com .br .
o edital na íntegra estará disponível no site www .escolideres .com .br .
Sérgio Schusterschitz da Silva Araújo - Coordenador da CoREME-HGIP . José Luiz de Almeida Cruz - Diretor de Saúde . Hugo vocurca 
Teixeira – Presidente .
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