
 26 – terça-feira, 22 de Maio de 2018 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
assuntos diversos relacionados com a regulação fundiária de interesse 
social e interesse específicos a serem desenvolvidas no município de 
São José do Goiabal/MG e demais competências contidas no Decreto 
Estadual nº 44 .646/2007 . Ipatinga 27 de abril de 2018 .

CARLOS HENRIQuE DE MELO MAFRA
Diretor Geral

MASP: 1 .394 .010-1
3 cm -21 1100060 - 1

ExTRATO DE CONvÊNIO

Extrato do CONvÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - Nº 
002/2018 Celebrado entre a AGÊNCIA DE DESENvOLvIMENTO 
DA REGIÃO METROPOLITANA DO vALE DO AÇO E O MuNICÍ-
PIO DE AÇuCENA/MG, com vigência de 27 de abril de 2018 à 31 de 
dezembro de 2020, no apoio técnico em caráter não oneroso para assun-
tos diversos relacionados com a regulação fundiária de interesse social 
e interesse específicos a serem desenvolvidas no município de São José 
do Goiabal/MG e demais competências contidas no Decreto Estadual 
nº 44 .646/2007 . Ipatinga 27 de abril de 2018 .

CARLOS HENRIQuE DE MELO MAFRA
Diretor Geral
MASP: 1 .394 .010-1

4 cm -21 1100057 - 1

fundação clóviS SalGado

ExTRATO DE CONTRATO
Termo de Autorização de uso ao Contrato Nº 086/2018 – Entre a Funda-
ção Clovis Salgado/FCS e Humberto Alves dos Santos; Objeto: Autori-
zação de uso do Teatro João Ceschiatti ; valor: R$ 67 .200,00 ; vigência: 
03 meses ; Signatários: Augusto Nunes-Filho/FCS e Humberto Alves 
dos Santos .

2 cm -21 1099961 - 1

fundação de arte de ouro preto

ExTRATO DE PRORROGAÇÃO - PROCESSO SELETIvO
A Presidente da Fundação de Arte de Ouro Preto - FAOP, Júlia Amélia 
Mitraud vieira, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art . 
7ª do decreto 47 .350, de 25 de janeiro de 2018, torna pública a prorro-
gação do resultado final e análise de recurso referente ao Edital FAOP 
nº 04/2018, fixando-se o dia 22 de Maio de 2018, a data limite para 
finalização do Processo e homologação dos resultados, estando dispo-
níveis para consulta e/ou retirada pelo candidato na Portaria da FAOP 
- Rosário, situada na Rua Getúlio vargas nº185, bairro Rosário, Ouro 
Preto- MG, das 14:00 às 17:00h .Registre, Publique e Cumpra-se .Ouro 
Preto, 18 de Maio de 2018 .Ass .Júlia Amélia Mitraud vieira-Presidente 
da Fundação de Arte de Ouro Preto-FAOP .

3 cm -21 1099928 - 1

fundação tv minaS - 
cultural e educativa

ExTRATO DO CONTRATO Nº 9187395/2018 . 
Partes: Fundação Tv Minas Cultural e Educativa e Samba Mobile Mul-
timidia S/A . Objeto: contratação de serviço de streaming de áudio e 
vídeo . valor global do contrato: R$ R$72 .000,00 (setenta e dois mil 
reais) . Dotação Orçamentária: 2211 .13 .722 .130 .4390 .0001 .3390 .40 .0
2 .0 .10 .1 . vigência: 12 (doze) meses, contados da data da sua publi-
cação . Gestor: Fabiana Pereira da Costa, Masp: 1 .314 .453-0, Fiscal: 
Bruno César Soares Santos, Masp:1 .363 .540-4 . Signatários: Luiza 
Moreira Arantes de Castro pela Fundação Tv Minas Cultural e Educa-
tiva; Rafael Lopes Piantino, pela Samba Mobile Multimidia S/A . Belo 
Horizonte, 21 de maio de 2018 .

3 cm -21 1100309 - 1

inStituto de eStadual do patrimÔnio 
HiStórico e artíStico de minaS GeraiS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2018 – 
Processo nº 2201002000019/2018 . Objeto: Manutenção preventiva e 
corretiva com substituição de peças em 03 elevadores do IEPHA . Pro-
postas até 05/06/2018 às 13h50min . Maiores informações: (31) 3235-
2823 e www .compras .mg .gov .br . Pregoeira: Ângela Maria dos Santos 
Gontijo Amorim . Data: 21/05/2018 .

2 cm -21 1100217 - 1

Secretaria de eStado de 
deSenvolvimento aGrário

ExTRATO DO TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 010/2018 . 
Assinatura: 18/05/2018 . Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Agrário – SEDA e a Prefeitura Municipal de Olhos D’água . 
Objeto: Doação pela SEDA de 01 (um) item (GM-Montana – CHASSI: 
9BGCA8030JB230928) no valor de R$49 .500,00 . vigência: A partir da 
data de publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Lázaro 
Augusto dos Reis, pelo doador e Rone Douglas Dias, pelo donatário .
Extrato do Termo de Doação Eletrônico nº 012/2018 . Assinatura: 
18/05/2018 . Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário – 
SEDA e a Prefeitura Municipal de Alfenas . Objeto: Doação pela SEDA 
de 01 (um) item (GM-Montana – CHASSI: 9BGCA8030JB230820) no 
valor de R$49 .500,00 . vigência: A partir da data de publicação do seu 
extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Lázaro Augusto dos Reis, pelo 
doador e Luiz Antonio da Silva, pelo donatário, através de Portaria de 
Delegação nº 188/2018 .
Extrato do Termo de Doação Eletrônico nº 013/2018 . Assinatura: 
18/05/2018 . Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrá-
rio – SEDA e a Prefeitura Municipal de São José do Alegre . Objeto: 
Doação pela SEDA de 01 (um) item (GM-Montana – CHASSI: 
9BGCA8030JB230882) no valor de R$49 .500,00 . vigência: A partir da 
data de publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Lázaro 
Augusto dos Reis, pelo doador e José Carlos da Silva, pelo donatário .
Extrato do Termo de Doação Eletrônico nº 014/2018 . Assinatura: 
18/05/2018 . Partes: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrá-
rio – SEDA e a Prefeitura Municipal de Pedro Teixeira . Objeto: 
Doação pela SEDA de 01 (um) item (GM-Montana – CHASSI: 
9BGCA8030JB231007) no valor de R$49 .500,00 . vigência: A partir da 
data de publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Lázaro 
Augusto dos Reis, pelo doador e Idílio Neves Moreira, pelo donatário .

7 cm -21 1100140 - 1

inStituto de deSenvolvimento do 
norte e nordeSte de minaS GeraiS

(Republicação)
ExTRATO DO CONTRATO Nº 09/2018 

celebrado entre o IDENE e o AGÊNCIA DE DESENvOLvIMENTO 
INTEGRADO E SuSTENTávEL DO vALE DO RIO uRuCuIA . 
Objeto: Implantação de Tecnologia Social, por meio de 250 Cisternas 
de Placas para consumo humano no Município de Formoso, conforme 
Instrução Operacional nº 02/2017 . valor: R$862 .602,50 (Oitocentos e 
sessenta e dois mil seiscentos e dois reais e cinquenta centavos) . Dota-
ção Orçamentária: 1591 .17511 .122 .1059 .0001-4490 – Fontes 24 .2/1 . 
Assinatura: 14/05/2018 .

3 cm -21 1100183 - 1
ExTRATO DE DOAÇÃO

Termo de Doação Eletrônico nº 1362/2018 – PROCESSO SEI Nº 
1490 .01 .0000304/2018-57 - Partes: IDENE e o MuNICÍPIO DE PIN-
TÓPOLIS - MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 01 
veículo (FIAT STRADA 1 .4 – CHASSI Nº: 9BD57814FJY246022) no 
valor total de R$48 .095,23 . vigência: A partir da data de publicação 
do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Gustavo Xavier Ferreira, 
pelo doador e Edileide Lopes dos Santos, pelo donatário .

2 cm -21 1100328 - 1

ExTRATO DO 5º TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 008/2013 
celebrado entre o IDENE e a CENTRO DE DESENvOLvIMENTO 
PROFISSIONAL – CEDEP . Objeto: Prorrogação Excepcional por 90 
(noventa) dias, com cláusula resolutiva de conclusão de processo lici-
tatório . valor: R$ 132 .071,95 (cento e trinta e dois mil, setenta e um 
reais e noventa e cinco centavos) . vigência: 90 (noventa) dias, a contar 
do dia 03 de maio de 2018 até 1º de agosto de 2018 . Dotação Orçame
ntária:2421 .04 .122 .701 .2002 .0001-71-0-3390 . Assinatura: 03/05/2018 .

2 cm -21 1100187 - 1

Secretaria de eStado de direitoS 
HumanoS, participação Social e cidadania

EDITAL SEDPAC n° 3/2018

PROCESSO DE SELEÇÃO DE REPRESENTANTES DA SOCIE-
DADE CIvIL NO CONSELHO DELIBERATIvO DO PROGRAMA 
DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DOS DIREITOS HuMANOS 
DE MINAS GERAIS – CONDEL PPDDH-MG .

A Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e 
Cidadania – SEDPAC, comunica que realizará processo de seleção de 
representantes da sociedade civil no Conselho Deliberativo do Pro-
grama de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas 
Gerais – CONDEL PPDDH-MG, instituído pela Lei nº 21 .164/2014 
e Decreto nº 47 .009/2016 . As inscrições poderão ser feitas através do 
“e-mail” condelppddh@gmail .com, ou ser enviada pelo Correio na 
forma do Edital, até 20/07/2018 . O inteiro teor do Edital pode ser aces-
sado no endereço eletrônico http://www .direitoshumanos .mg .gov .br/
images/anexos/Edital_SEDPAC_n_3_2018_Selecao_de_Representa-
cao_da_Sociedade_Civil_no_Condel_PPDDH .pdf . Mais informações 
podem ser obtidas no telefone (31) 3916-7948 .

4 cm -21 1100125 - 1

Secretaria de eStado de eSporteS

DELIBERAÇÃO CDMEIE nº 04/2018
A Secretaria de Estado de Esportes - SEESP e o Comitê Deliberativo 
do Minas Esportiva Incentivo ao Esporte divulgam Projetos Espor-
tivos aprovados para captação de recursos, modalidade ICMS Cor-
rente: 2017 .01 .0090; 2017 .01 .0101; 2017 .01 .0108; 2017 .01 .0109; 
2017 .01 .0110; 2017 .01 .0129; 2017 .01 .0139; 2017 .01 .0142; 
2017 .01 .0143; 2017 .01 .0151; 2017 .01 .0153; 2017 .01 .0154; 
2017 .01 .0155; 2017 .01 .0156; 2017 .01 .0165; 2017 .01 .0168; 
2017 .01 .0173; 2017 .01 .0182; 2017 .01 .0186; 2017 .01 .0187; 
2017 .01 .0189; 2017 .01 .0191; 2017 .01 .0192; 2017 .01 .0196; 
2017 .01 .0197; 2017 .01 .0206; 2017 .01 .0211; 2017 .01 .0212; 
2017 .01 .0213; 2017 .01 .0214; 2017 .01 .0215; 2017 .01 .0220; 
2017 .01 .0221; 2017 .01 .0222; 2017 .01 .0223; 2017 .01 .0226; 
2017 .01 .0227; 2017 .01 .0231; 2017 .01 .0232; 2017 .01 .0233; 
2017 .01 .0239; 2017 .01 .0243; 2017 .01 .0245; 2017 .01 .0248; 
2017 .01 .0250; 2017 .01 .0253; 2017 .01 .0257; 2017 .01 .0258; 
2017 .01 .0273; 2017 .01 .0275; 2017 .01 .0280; 2017 .01 .0282; 
2017 .01 .0297; 2017 .01 .0318; 2017 .01 .0319; 2017 .01 .0328 . As respec-
tivas Certidões de Aprovação estão disponíveis no Sistema de Infor-
mação Minas Esportiva Incentivo ao Esporte . Detalhes sobre os Pro-
jetos Esportivos podem ser obtidos no endereço eletrônico incentivo .
esportes .mg .gov .br .

5 cm -21 1099980 - 1
ExTRATO DE ENCERRAMENTO DO 

TERMO DE PARCERIA Nº 40/2017
Nome do Órgão Estatal Parceiro: Secretaria de Estado de Esportes
Nome do Órgão Estatal Interveniente: Secretaria de Estado de 
Educação
Início do período analisado:
28/03/2017

Término do período analisado:
10/02/2018

valor total de repasses previsto: R$ 
4 .052 .340,84

valor total repassado: R$ 
3 .623 .972,53

Data de entrega da Prestação de Contas pela Oscip: 13/04/18
Prestação de Contas aprovada pelo OEP em: 16/04/2018
Objeto do Termo de Parceria: Realização dos Jogos Escolares de 
Minas Gerais – JEMG para desenvolver o esporte educacional com 
o intuito de proporcionar, através da prática esportiva, o aperfeiço-
amento de capacidades e habilidades indispensáveis ao processo de 
formação e de desenvolvimento humano dos estudantes do estado de 
Minas Gerais, por meio do fomento à pratica de modalidades esporti-
vas coletivas e individuais e para atletas com deficiência de diversos 
municípios .
Principais resultados alcançados:
- Participação de 36 .128 estudantes-atletas na etapa Microrregional
- Participação de 731 municípios na Etapa Microrregional
- Participação de 2 .128 escolas particulares e públicas
- Participação de 164 estudantes-atletas nas modalidades 
paradesportivas
Nome da Oscip: Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais
Endereço: Rua Boaventura, 754, Bairro Indaiá .
Cidade: Belo Horizonte uF: MG CEP: 31 .270-020
Telefone: (31) 2512-7300 E-Mail: feemg@feemg .com .br
Nome do dirigente da Oscip: Éverson Ciccarini
Nome do responsável da Oscip pela administração e aplicação dos 
recursos recebidos: Éverson Ciccarini
Cargo/Função do responsável da Oscip: Presidente

8 cm -21 1099914 - 1

Secretaria de eStado de 
planeJamento e GeStão

ExTRATO DE PROCESSO SELETIvO 
SIMPLIFICADO Nº 002/2018

Objeto: Processo Seletivo Simplificado de pré-qualificação para o 
preenchimento de vagas e formação de quadro de cadastro reserva 
de médico perito - qualquer especialidade, médico perito – especiali-
dade medicina do trabalho, médico perito – especialidade otorrinola-
ringologia, médico perito – especialidade psiquiatria, fonoaudiólogo, 
assistente social e psicólogo, para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público no âmbito da Superintendência Central 
de Saúde do Servidor - SCSS, unidade central e núcleos regionais, con-
forme disposto na Lei nº 18 .185, de 04 de junho de 2009, alterada pela 
Lei nº 22 .257, de 27/07/2016 e nos termos do Decreto nº 45 .155, de 21 
de agosto de 2009 . A íntegra do referido processo seletivo estará dis-
ponível no site: http://www .planejamento .mg .gov .br/pagina/gestao-de-
pessoas/recrutamento-e-selecao/processos-seletivos-simplificados

4 cm -21 1100254 - 1
AvISO DE AuDIÊNCIA PÚBLICA

Objeto: aquisição de microcomputadores, tablets e software suíte (Win-
dows, Microsoft Office) de escritório, mediante contrato para atendi-
mento aos Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de 
Minas Gerais . A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por 
meio da Subsecretaria de Gestão Logística CONvIDA os interessados 
a participarem da AuDIÊNCIA PÚBLICA para discussão do Termo 
de Referência e seus anexos, no dia 07/06/2018, de 10:00h as 12:00h, 
a ser realizada na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, 
Prédio Gerais, 5º andar, sala de reunião nº 7, situada na Rodovia Papa 
João Paulo II, 4 .001 – Bairro Serra verde – Belo Horizonte/MG – CEP 
31 .630-901 . Os interessados poderão apresentar comentários, dúvidas e 
sugestões para o aprimoramento do Termo de Referência, previamente 
à realização da audiência, encaminhando suas manifestações até o dia 
06 de junho de 2018, com a identificação do respectivo autor (nome, 
RG, CPF ou CNPJ, endereço, e-mail e telefone) para o endereço ele-
trônico daniel .maia@planejamento .mg .gov .br e phillipe .cassemiro@
planejamento .mg .gov .br

4 cm -21 1100315 - 1

ExTRATO DE TERMO ADITIvO
1º Termo Aditivo ao Contrato n° 9159792/2018 (Processo de Compra: 
1501560 29/2017) . Partes: SEPLAG e a uFMG, com interveniência da 
FuNDEP . Objeto: Dilação do prazo de execução do contrato por igual 
período, sem alteração dos valores, conforme previsão contida nos inci-
sos do art .57, § 1º da Lei 8666/93 . vigência: 07 meses, 21/05/2018 
a 20/12/2018 . Assinam: Dagmar Maria Pereira Soares Dutra, pela 
SEPLAG; Sandra Regina Goulart Almeida, pela uFMG e Alfredo Gon-
tijo de Oliveira, pela FuNDEP .

2 cm -21 1100338 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO/REGISTRO DE PREÇO Nº 47/2018 - Tipo: 
Menor Preço . O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de 
Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, realizará a 
licitação para Compra Central - Medicamentos Controlados e Outros, 
em atendimento a demanda de diversos órgãos e entidades do Estado 
de Minas Gerais . A sessão do pregão iniciará no dia 05/06/2018, às 
10h00min, no site www .compras .mg .gov .br . Mais informações: com-
prascentrais@planejamento .mg .gov .br . BH/MG 22/05/2018 . Lucas 
vilas Boas Pacheco, Gestor Central de Compras / SEPLAG .

3 cm -21 1100103 - 1

inStituto de previdência doS ServidoreS do eStado de minaS GeraiS

EDITAL DE NOTIFICACAO DE PENSIONISTAS QuE NÃO RECEBERAM A COMuNICAÇÃO PARA 
APRESENTAÇÃO DE LAuDO ESPECÍFICO PARA FINS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA .

Edital nº 01/2018 . Fundamento: art .6, inciso xIv, da Lei Federal n° 7 .713/1988 com redação dada pela Lei Federal n° 11 .052/2004 . A Diretoria de 
Previdência, por meio do presente edital, notifica os pensionistas abaixo relacionados ou seus representantes legais, quando for o caso, por se encon-
trarem em local incerto e não sabido, da regularização das isenções referentes ao desconto a título de imposto de renda, em virtude do não recebi-
mento da correspondência encaminhada. Ficam V.Sªs. resguardadas a promover a apresentação do laudo específico para fins de isenção do desconto 
de imposto de renda emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar da publicação deste. O laudo deverá ser endereçado ao Departamento de Pensão-Arquivo, com menção ao Edital de Notificação de pensio-
nistas nº 01/2018, podendo ser protocolizado na unidade de Atendimento uAI da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves (Prédio Gerais 
9º andar, Rod . Papa João Paulo II, 4001, Serra verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31 .630-901), ou encaminhado ao mesmo endereço por via postal . 
Transcorrido o prazo, sem apresentação do laudo, haverá a regularização dos descontos no benefício de pensão . E, para que chegue ao conhecimento 
dos interessados, foi expedido o presente edital e publicado na Imprensa Oficial.

PENSIONISTA INSTITuIDOR REPRESENTANTE LEGAL PROCESSO N°
Adão Secundino da Silva Geraldo Clemente da Silva Elza Auxiliadora da Silva 11 .526-6
William de Souza de Assis Adalgiso Quirino de Assis Dorismary de Assis Santos 37 .611-6
Heroina Helena Tavares Primitiva Tavares Maria Conceição Teixeira 19 .391-7
Moacir Ferreira da Silva José Ferreira Neto Lazara Raimunda Silva 13 .935-1
Antônio Marcos das Chagas Antônio Malaquias das Chagas Maria de Fátima de Souza 30 .686-0

Maiores informações: ligar gratuitamente para 155 (se residente em Minas Gerais) ou para (31)3303-7995 (ligação tarifada) .
10 cm -21 1100295 - 1

EDITAL DE CREDENCIAMENTO
HOSPITAIS Nº 29/2018

1 O INSTITuTO DE PREvIDÊNCIA DOS SERvIDORES DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS – IPSEMG, pessoa jurídica de 
direito público de natureza autárquica, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 
17 .217 .332/0001-25, com sede na Cidade Administrativa Tancredo 
Neves – Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001, Bairro Serra verde, Edi-
fício Gerais, 3° andar - CEP: 31630-901, Belo Horizonte/MG, por meio 
de seu Presidente, conforme competência atribuída pelo Decreto n . 
46 .417/13, com o objetivo de contratar serviços de saúde a serem pres-
tados aos seus beneficiários, no Estado de Minas Gerais, torna público, 
para ciência dos interessados, que receberá inscrição e documentos pre-
vistos, neste Edital para credenciamento de Hospitais, nos municípios 
relacionados no Anexo I, no período de 22/05/2015 a 31/05/2019, de 
08h as 17h, nas unidades Regionais do IPSEMG localizadas no interior 
do Estado e nesta capital, à Rua Domingos vieira, 488, Bairro: Santa 
Efigênia, nos moldes da Lei Federal 8.666/93, dos decretos estaduais 
que regulamentam a matéria e das regras estabelecidas no presente Edi-
tal de Credenciamento .
1 .1 O inteiro teor deste Edital, incluindo seus Anexos, estará disponível 
no endereço eletrônico do IPSEMG: www .ipsemg .mg .gov .br .
Belo Horizonte, 21 de maio de 2018 .
Hugo vocurca Teixeira - Presidente do IPSEMG

5 cm -21 1100300 - 1

companHia de tecnoloGia da informação 
do eStado de minaS GeraiS

AvISO DE LICITAÇÃO
A PRODEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 
024/2018, Processo de Compra 5141001 092/2018, para contratação 
de empresa para prestação de serviços técnicos especializados para 
suporte presencial, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento 
de peças originais, substituição de componentes defeituosos, incluindo 
periféricos e softwares embarcados, em equipamentos de CTP (compu-
ter to plate) de chapas térmicas, em lote único. Especificações e demais 
condições de participação constam no Edital a disposição dos interessa-
dos nos sites: www .compras .mg .gov .br ewww .prodemge .gov .br ou na 
Gerência de Aquisições da Prodemge, Prédio Gerais, 4º Andar, Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves – CAMG, BH/MG . Data da 
sessão: 07 de junho de 2018 às 09:00 horas . Belo Horizonte, 21 de maio 
de 2018 . Gilberto Rosário de Lacerda – Diretor - Diretoria de Gestão 
Empresarial . Gustavo Daniel Prado – Diretor – Diretoria de Negócios . 
Paulo de Moura Ramos – Diretor Presidente – Presidência .

4 cm -21 1100222 - 1
AvISO DE LICITAÇÃO

A PRODEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 
028/2018, Processo de Compra 5141001 107/2018, para contratação de 
empresa para realizar todo o trabalho referente à edição do volume de 
número 20 da Revista Fonte, que inclui pesquisa, seleção e convite e 
gestão de articulistas, apuração de conteúdo, redação e edição de con-
teúdo jornalístico, produção e seleção de fotos e imagens, revisão, cria-
ção de capa, diagramação, finalização e acompanhamento de produção. 
Especificações e demais condições de participação constam no Edital a 
disposição dos interessados nos sites: www .compras .mg .gov .br ewww .
prodemge .gov .br ou na Gerência de Aquisições da Prodemge, Prédio 
Gerais, 4º Andar, Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves – 
CAMG, BH/MG . Data da sessão: 06 de junho de 2018 às 09:00 horas . 
Belo Horizonte, 21 de maio de 2018 . Gilberto Rosário de Lacerda – 
Diretor - Diretoria de Gestão Empresarial . Gustavo Daniel Prado – 
Diretor – Diretoria de Negócios . Paulo de Moura Ramos – Diretor Pre-
sidente – Presidência .

4 cm -21 1100213 - 1

minaS GeraiS adminiStração 
e ServiçoS S.a

PLANEJAMENTO Nº 050/2018
A MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERvIÇOS S/A, 
torna público o planejamento de contratação de empresa especializada 
em aquisição de saco de lixo cor laranja, simbologia tipo tóxico, capa-
cidade de 30 litros, por meio de Registro de Preços . Os órgãos interes-
sados deverão preencher termo de adesão, que se encontra no site da 
MGS (www .mgs .srv .br), e estará disponível no período de 23/05/2018 
ao dia 25/05/2018 . O referido termo deverá ser encaminhado digitali-
zado para o e-mail registro .precos@mgs .srv .br até o dia 25/05/2018 às 
16:30h . Telefone de contato (31)3239-8620 – (31) 3239-8502 .

3 cm -21 1100065 - 1
ExTRATO DE CONvOCAÇÃO

Torna Pública A Situação De Convocação Dos Candidatos Abaixo 
Relacionados Aprovados No Concurso Público – Edital 01/2014 . Para 
Atendimento á Solicitação Da MGS Em Até 04 Dias Úteis . Lavras- 
Auxiliar- Serviços de Manutenção de viveiros Nayane Teixeira Bor-
ges Marques .
Desistentes: Lavras- Auxiliar- Serviços de Manutenção de viveiros 
Jose Antero dos Santos, Adriano Henrique .
Torna pública A situação dos candidatos aprovados abaixo relacionados 
aprovados no Processo Seletivo Público Simplificado – Edital 01/2017 
para atender a solicitação da MGS em até 02(dois) dias úteis a contar da 
publicação do presente ato: Metropolitano Auxiliar de Serviços I- Ser-
vente de Limpeza Jose vinicius Lopes da Silva .
Diretora de Recursos Humanos: Adriana Freitas Mariano

3 cm -21 1100272 - 1

banco de deSenvolvimento 
de minaS GeraiS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O BDMG torna público que sua Autoridade Competente, em 
21/05/2018, homologou a licitação BDMG-03/2018, fracassada em 
relação aos lotes 01 e 03 do objeto e cujo lote 02 do objeto foi adju-
dicado à Outlet Comércio de Materiais Eireli-ME pelo valor unitário 
de R$68,70 .

AvISO DE LICITAÇÃO
O BDMG torna público que realizará, no dia 05 de junho de 2018, 
às 9h30, pregão eletrônico do edital BDMG-3-A/2018, planejamento 
205/2018 no portal Compras MG, objetivando Registro de Preços para 
aquisição eventual de lâmpadas de LED, obedecidas as especificações 
constantes do edital e seus anexos . A sessão pública será realizada em 
ambiente virtual, na internet, no Portal de Compras MG, pelo endereço 
eletrônico www .compras .mg .gov .br . Cópia do edital poderá ser obtida 
gratuitamente nos endereços http://www .bdmg .mg .gov .br/Editais/Pagi-
nas/licitacoes .aspx ou http://www .compras .mg .gov .br . Informações: 
pregao@bdmg .mg .gov .br .

4 cm -21 1100343 - 1

fundação de amparo à peSQuiSa 
do eStado de minaS GeraiS

ExTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIvO AO ACORDO 
DE COOPERAÇÃO nº 15 .049/2016 (nº da FAPEMIG) . 

Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais-FAPEMIG e 
a Agência Sueca para Inovação (vINNOvA) . Objeto: prorrogação do 
prazo de vigência do acordo original, por mais 2 (dois) anos, a partir 
de 19/05/2018 até 19/05/2020 e a alteração do seu artigo 11 . Data de 
assinatura: 19/05/18 . Signatários: Prof . Evaldo Ferreira vilela - Pre-
sidente da FAPEMIG e Leif Callenholm – Diretor-Geral Interino da 
vINNOvA .

2 cm -21 1099861 - 1
ExTRATO DE TERMO DE OuTORGA E TERMO ADITIvO

che ; bip-00042-18 ; as esculturas do partenon no entrecruzamento 
entre passado, presente e futuro: experimento curatorial em livro de 
artista ; celina figueiredo lage ; 2071 19 573 050 4102 0001 335043 1 
10 1 , 2071 19 573 050 4102 0001 339020 1 10 1 ; início a partir da 
publicação ; duração 12 meses ; universidade do estado de minas gerais 
; R$ 13 .860,00 ; cds ; aec-00001-17 ; revista da sociedade brasileira de 
medicina tropical/journal of the brazilian society of tropical medicine 
; dalmo correia filho ; 2071.19.573.050.4101.0001.445042.0.70.1,207
1 .19 .573 .050 .4104 .0001 .445042 .0 .10 .1 , 2071 .19 .573 .050 .4104 .0001
 .449020 .0 .10 .1 , 2071 .19 .573 .050 .4104 .0001 .449039 .0 .10 .1 ; início a 
partir da publicação ; duração 12 meses ; universidade federal do tri-
ângulo mineiro ; R$ 52 .500,00 ;cag ; bip-00331-18 ; levantamento de 
espécies de cigarrinhas (hemiptera: cicadellidae) potencias vetoras de 
xylella fastidiosa em pomares de oliveira no município de maria da fé . ; 
pedro henrique abreu moura ; 2071 19 573 050 4102 0001 335043 1 10 
1 , 2071 19 573 050 4102 0001 339020 1 10 1 ; início a partir da publi-
cação ; duração 12 meses ; empresa de pesquisa agropecuária de minas 
gerais ; R$ 11 .340,00 ; cag ; bip-00286-18 ; produção agroecológica de 
flores comestíveis como alternativa para agricultura familiar e manejo 
pós-colheita de flores de corte ; simone novaes reis ; 2071 19 573 050 
4102 0001 335043 1 10 1 , 2071 19 573 050 4102 0001 339020 1 10 1 
; início a partir da publicação ; duração 12 meses ; empresa de pesquisa 
agropecuária de minas gerais ; R$ 11 .340,00 ; cag ; bip-00079-18 ; vali-
dação da resistência de cafeeiros do germoplasma amphyllo de coffea 
arabica em áreas infestadas por meloidogyne paranaensis e meloido-
gyne exigua e estudo histopatológico das raízes ; sonia maria de lima 
salgado ; 2071 19 573 050 4102 0001 335043 1 10 1 , 2071 19 573 
050 4102 0001 339020 1 10 1 ; início a partir da publicação ; dura-
ção 12 meses ; empresa de pesquisa agropecuária de minas gerais ; 
R$ 11 .340,00 ; cbb ; bip-00130-18 ; caracterização proteômica e fun-
cional do veneno da serpente bothrops brazili ; marcia helena borges 
; 2071 19 573 050 4102 0001 335043 1 10 1 , 2071 19 573 050 4102 
0001 339020 1 10 1 ; início a partir da publicação ; duração 12 meses 
; fundação ezequiel dias ; R$ 13 .860,00 ; cds ; bol-00109-18 ; denise 
christie souto nogueira ; denise christie souto nogueira ; 2071 19 573 
050 4102 0001 335043 1 10 1 , 2071 19 573 050 4102 0001 339020 1 
10 1 ; 01/06/2018 ; 30/04/2020 ; fundação ezequiel dias ; R$ 18 .112,50 
; cds ; bol-00005-18 ; luciana souza dávila ; luciana souza dávila ; 2071 
19 573 050 4102 0001 335043 1 10 1 , 2071 19 573 050 4102 0001 
339020 1 10 1 ; 01/06/2018 ; 30/04/2022 ; escola de saúde pública de 
minas gerais ; R$ 54 .285,00 ;

9 cm -21 1100246 - 1

univerSidade eStadual de monteS claroS

Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do 
Ensino Superior do Norte de Minas

Diretor Administrativo - Financeiro: Abílio Carnielli Filho

AvISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO - PRESENCIAL
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Superior do Norte 
de Minas – FADENOR torna público aos interessados que realizará 
licitação, sob a modalidade Pregão, espécie Presencial, para aquisi-
ção de computadores para o projeto “Implantação dos Centros de Pes-
quisa em Microscopia e Comunicação unimontes . Pregão Presencial 
002/2018 – Processo – 02/2018, data da sessão pública 07/06/2018, 
horário 09h00min . A sessão pública do referido certame será realizada 
na Av . Rui Braga, s/n, prédio 7, sala 304, vila Mauriceia, Montes Claros 
– MG, no Campus universitário Darcy Ribeiro, unimontes . Os interes-
sados poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos pelo site: www .
fadenor .com .br, a partir de 22/05/2018 . Quaisquer outras informações 
poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3690-3923 ou pelo e-mail: jurí-
dico@fadenor .com .br . Abílio Carnielli Filho, Diretor Administrativo – 
Financeiro Fadenor .

4 cm -21 1100129 - 1

Aline
Realce


