
 22 – quinta-feira, 11 de fevereiro de 2021 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
SEcrEtAriA DE EStADo DE 

iNFrAEStruturA E moBiLiDADE
 ExtrAto DE tErMo DE DoAÇÃo DE 

SoFtWArES/trEINAMENto
 Extrato do termo de Doação de Softwares da AltoQi e o referido treina-
mento, sem ônus e sem encargos para a Administração Pública, objeti-
vando implantação de melhorias na gestão de projetos e obras públicas, 
por meio da implantação da metodologia de trabalho BIM na SEINFrA 
e no DEr-MG, conforme processo SEI nº 1300 .01 .0007836/2020-13 . 
Partes: SEINFrA e MN tecnologia e treinamento Ltda . Assinatura: 
09/02/2021 .

2 cm -10 1445084 - 1

DEPArtAmENto DE EDiFicAÇÕES 
E EStrADAS DE roDAGEm 

DE miNAS GErAiS - DEr
AvISo DE LICItAÇÃo - EDItAL Nº: 004/2021 . 
ProCESSo SEI Nº: 2300 .01 .0014746/2021-76 . 

O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará rea-
lizar, através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00h (nove 
horas) do dia 02/03/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, toMADA DE PrEÇoS Contratação de 
empresa especializada, para prestação de serviço de APoIo A SuPEr-
VISÃO de Obras Rodoviárias no trecho Marliéria - Parque Estadual 
do rio Doce, com 14,000 km de extensão, na rodovia AMG-4030, de 
acordo com edital e composições de custos unitários constantes do qua-
dro de quantidades, que estarão disponíveis no endereço acima citado 
e no site www .der .mg .gov .br, a partir do dia 12/02/2021 . A entrega 
dos envelopes de proposta e documentação deverá ser realizada até às 
17:00h (dezessete horas) do dia 01/03/2021 na forma prevista no Edi-
tal, no Serviço de Protocolo e Arquivo – SPA do DEr/MG . A Data da 
visita técnica ao local das obras, será nos dias 18/02/2021 e 19/02/2021. 
Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-
1272 ou pelo site acima mencionado .

AvISo DE LICItAÇÃo - EDItAL Nº: 005/2021 . 
ProCESSo SEI Nº: 2300 .01 .0003875/2021-71 .

 O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Roda-
gem do Estado de Minas Gerais - DEr/MG torna público que fará rea-
lizar, através da Comissão Permanente de Licitação, às 09:00h (nove 
horas) do dia 03/03/2021, em seu edifício-sede, à Av . dos Andradas, 
1 .120, sala 1009, nesta capital, toMADA DE PrEÇoS para Contra-
tação de empresa especializada, para prestação de serviços de APoIo 
A SuPErvISÃo de obras rodoviárias de recuperação Funcional nos 
trechos águas Formosas - Pavão, com 45,60 km de extensão, na rodo-
via MG/105 e Entr° BR/116 (p/ Teófilo Otoni) - Pavão, com 76,30 km 
de extensão, na rodovia MG/409 ., de acordo com edital e composi-
ções de custos unitários constantes do quadro de quantidades, que esta-
rão disponíveis no endereço acima citado e no site www .der .mg .gov .
br, a partir do dia 12/02/2021 . A entrega dos envelopes de proposta 
e documentação deverá ser realizada até às 17:00h (dezessete horas) 
do dia 02/03/2021 na forma prevista no Edital, no Serviço de Proto-
colo e Arquivo – SPA do DER/MG. A Data da visita técnica ao local 
das obras, será nos dias 22/02/2021 e 23/02/2021 . Informações com-
plementares poderão ser obtidas pelo telefone 3235-1272 ou pelo site 
acima mencionado .

 ExtrAto DE CoNtrAto
 Contratante: Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do 
Estado de Minas Gerais. Contratada: Contecnica Consultoria Técnica 
Ltda . Instrumento: Apostila nº 05/2021 ao Contrato PrC-24 .015/13 . 
Fundamento: Art .65, § 8º da Lei 8 .666/93 . objeto: Inclusão da Dota-
ção orçamentária: 2301 26 782 081 4227 0001 449039 0 95 .1, do 
Orçamento Geral da DER/MG para o corrente exercício financeiro, 
de acordo com os expedientes de fl. 603/610 do Processo nº 103670-
2301-2016 .

11 cm -10 1445383 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
JuStiÇA E SEGurANÇA PÚBLicA

HoMoLoGAÇÃo
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 257/2019 . objeto: Execução de ser-
viços comuns de engenharia civil de recuperação, adequação, repa-
ros, reposição, conservação e manutenção preventiva, corretiva e 
modernização para melhoria das unidades físicas do sistema prisio-
nal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública  . Homo-
logo o processo licitatório, pregão 257/2019, o qual declarou habilitada 

no lote 02 a empresa Predial tecnologia e Facilities - IrELI, CNPJ 
36 .306 .738/0001-29, e no lote 03 a empresa 3S CoNStruCoES 
LtDA, CNPJ 26 .175 .019/0001-62, com os valores r$ 8 .430 .000,00 
e r$ 8 .412 .000,00, respectivamente . Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública – rodovia Papa João Paulo II, n° 4143 - Edifí-
cio Minas, 5º andar – Serra verde – Cidade Administrativa . Belo Hori-
zonte, 10 de fevereiro de 2021 .

3 cm -10 1445227 - 1

 ExtrAto DE tErMo DE ProrroGAÇÃo 
DE oFÍCIo DA SECrEtArIA DE EStADo DE 

JuStIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA
 3º termo de Prorrogação de ofício do termo de Colaboração nº  
1691000833/2018, nos termos do Decreto nº 47 .890/2020 . Partes: 
EMG/SEJuSP e a Prefeitura Municipal de Sete Lagoas . Prorrogado 
por: 23 (vinte e três) dias . Final de vigência: 31/03/2021 . Assinado em: 
05/02/2021 . Signatário: ramon Marçal da Silva - Subsecretário de Inte-
ligência e Atuação Integrada . 

2 cm -10 1444981 - 1

DECISÃo
 Nos termos da Lei Federal nº 8 .666/93, Lei Estadual nº 14 .184/2002, 
do Decreto Estadual nº 45 .902/2012,nas resoluções SEDS nº 049/2017, 
nº 01/2017, resolução SEJuSP nº 64/2019 e Delegação de Competên-
cia, publicada em 30 de novembro de 2019,ACOLHO o Relatório Téc-
nico n° 08/SEJuSP/NurEL/2021, emitido pela Comissão Processante 
Permanente da SEJuSP nos autos do Processo Administrativo Punitivo 
nº 107/2019, que recomendou a aplicação à empresa CLAuDIoNor 
CIrQuEIrA SALES - ME, CNPJ nº 02 .915 .968/0001-73,sediada na 
Rodovia BR 381, n° 3363, loja 01-Bairro Inconfidentes-Contagem/
MG, a penalidade de MuLtA no valor de r$ 461,97 (quatrocentos e 
sessenta e um reais e noventa e sete centavos) .

 Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021 .

Carlos vinícius de Souza Figueiredo
Assessor orçamentário e Financeiro - DEPEN/MG 

4 cm -10 1445337 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo Nº 9244408 .01 .21
PArtES: EMG/SEJuSP E EMPrESA SÓLIDA NutrIÇÃo LtDA . 
ESPECIE: Primeiro termo Aditivo ao contrato de prestação de serviço 
para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na forma 
transportada, à unidade prisional: Presídio de Extrema I . oBJEto: 
A ALtErAÇÃo contratual devido à mudança de propriedade da 
empresa do Sr. CARLOS EDUARDO LARA , devidamente qualifi-
cado no instrumento inicial 9244408/2020, para o novo proprietário, 
o Sr . roDrIGo FABrICIo DE ArruDA conforme documentação 
da empresa SEI 22879792 . SIGNAtárIoS: Carlos vinicius de Souza 
Figueiredo e rodrigo Fabricio de Arruda .Assinatura em: 10/02/2021 .

3 cm -10 1445289 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo Nº 339039 .03 .2738 .05 .21
PArtES: EMG/SEJuSP E EMPrESA KANAt rEFEIÇÕES EIrELI 
– ME . ESPECIE: Quinto termo Aditivo ao contrato de prestação de 
serviço para fornecimento contínuo de refeições e lanches prontos, na 
forma transportada, em benefício dos servidores e dos sentenciados do 
Presídio de Iturama I - MG . oBJEto: A ProrroGAÇÃo do perí-
odo de vigência do contrato inicial contrato 339039 .03 .2738 .17, por 12 
(doze) meses a partir de 02/05/2021 . vALor: o valor para o período 
prorrogado será de r$ 1 .094 .699,52 . DotAÇÂo: 1451 .06 .421 .145 .44
23 .0001 .339039 .03 .0 .10 .1 e 1451 .06 .421 .145 .4423 .0001 .339039 .03 .0 .
27 .1 . SIGNAtárIoS: Carlos vinicius de Souza Figueiredo e Zaquel 
rodrigues de Magalhães .Assinatura em: 10/02/2021 .

3 cm -10 1445300 - 1

rEtIFICAÇÃo
MoDALIDADE: PrEGÃo ELEtrÔNICo N .º 02/2021 . 

objeto:  Preparação, produção e fornecimento contínuos de refeições 
e lanches, na forma administrada, dentro das instalações da unidade 
Socioeducativa (US): Centro Socioeducativo de Teófilo Otoni, assegu-
rando uma alimentação balanceada e em condições higiênico-sanitárias 
adequadas . As refeições deverão ser destinadas a adolescentes acautela-
dos e servidores públicos a serviço na Unidade. Retifico a dotação orça-
mentáriado processosem questão para 1451 .12 .243 .143 .4421 .0001 .339
039 .03 .0 .10 .1 . Abertura dia 17 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas no 
sítio eletrônico www .compras .mg .gov .br . o Edital poderá ser obtido no 
referido site . o cadastramento de propostas inicia-se no momento em 
que for publicado o edital no Portal de Compras e encerra-se, automa-
ticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pre-
gão . Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, rodovia Papa 
João Paulo II, nº 4143, Edifício Minas, 5º andar, Serra verde, Cidade 
Administrativa . Belo Horizonte, 10de fevereirode 2021 .

4 cm -10 1445309 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto
 Contrato nº 9270821/21 – Contratada:Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos. Objeto: Contratação de produtos e serviços por 
meio de Pacote de Serviços de CorrEIoS mediante adesão ao 
termo de Condições Comerciais e Anexos - Dispensa de Licitação 
nº 2012015 .217/2020 . vigência: 12 (doze) meses a partir da data de 
assinatura . valor: r$ 933 .897,00 . Dot . orç .: . 2011 10 122 705 2500 1 
339039 15 0 50 1 - 2011 10 122 010 2026 1 339039 15 0 50 1 - 2011 
10 122 011 4194 1 339039 15 0 50 1 . Guilherme Parentoni S . Fonseca 
– Diretor e Danielle Cristine G . M . Pereira e Eduardo Alves Correa . 
– Contratado .

3 cm -10 1445344 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

rESuLtADo DE ProCESSo LICItAtÓrIo HoMoLoGADo
Pregão Eletrônico nº: 063/2020 - registro de preços de saco de lixo 
infectante branco de 50 e 100 litros . Empresa Adjudicatária: Distri-
buir Comércio Eireli - EPP (CNPJ/MF: 24.291.891/0001-40), Lote 
01, valor: r$179 .812,50, Lote 02, valor: r$59 .925,00 . Lotes 03 e 04 
fracassados . 

2 cm -10 1445366 - 1

PLANEJAMENto Nº 05/2021
A MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S/A, torna público o 
planejamento de compra de Produtos Químicos e Materiais de Limpeza 
por meio de registro de Preço . os órgãos interessados deverão preen-
cher termo de adesão, que encontra-se no site da MGS( www .mgs .srv .
br) que estará disponível a partir do dia 12/02/2021 ao dia 16/02/2021 . 
o referido termo deverá ser encaminhado digitalizado para e-mail 
registro.precos@mgs.srv.br até o dia 16/02/2021 às 16h30min. Tele-
fone de contato (31)3239-8723 . 

2 cm -10 1445131 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 

CoMEtIDAS Por ForNECEDorES
A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Fornecedo-
res (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 173/2013 (Processo SEI 
nº 1320 .01 .0062423/2019-55), instaurado em 25 de junho de 2013, em 
desfavor da ExPrESSA DIStrIBuIDorA DE MEDICAMENtoS 
LtDA . - CNPJ:06 .234 .797/0001-78, em razão do pagamento consta-
tado conforme termo de Arquivamento (25251238) .

CoMISSÃo DE APurAÇÃo DE IrrEGuLArIDADES 
CoMEtIDAS Por ForNECEDorES

A Comissão de Apuração de Irregularidades Cometidas por Fornecedo-
res (CAIF) informa o arquivamento do PAP nº 204/2013 (Processo SEI 
nº 1320 .01 .0062417/2019-23), instaurado em 02 de setembro de 2013, 
em desfavor da ExPrESSA DIStrIBuIDorA DE MEDICAMEN-
toS LtDA . - CNPJ:06 .234 .797/0001-78, em razão do pagamento 
constatado conforme termo de Arquivamento (25280630) .

4 cm -10 1445098 - 1

ExtrAto DA rESPoStA AoS rECurSoS CoNtrA 
o rESuLtADo DA PrIMEIrA EtAPA Do ProCESSo 

SELEtIvo SIMPLIFICADo SES/MG Nº 01/2021
o tItuLAr DA SuPErINtENDÊNCIA DE GEStÃo DE PES-
SoAS, de acordo com o item 5 .3 do Edital SES/MG nº01/2021, divulga 
a resposta da análise dos recursos interpostos contra o resultado da 1ª 
Etapa do Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação por 
tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse 
público, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
A análise contendo as respostas aos recursos referentes ao resultado da 
1ª Etapa do Processo Seletivo Simplificado SES/MG nº 01/2021, está 
disponível no site https://www .saude .mg .gov .br/ processoseletivo

3 cm -10 1445420 - 1

 tErMo DE DoAÇÃo
termo de Doação Eletrônico Nº 2788/2020 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0129827/2020-58 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁ-
RIO: Município de Divisa Alegre. OBJETO: 1 (uma) Câmara de Con-
servação . valor total da doação: r$ 7 .100,00 . Data de Assinatura: 
10/02/2021 .

 termo de Doação Eletrônico Nº 2717/2020 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0130116/2020-15 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁ-
RIO: Município de Monte Azul. OBJETO: 1 (uma) Câmara de Con-
servação . valor total da doação: r$ 6 .850,00 . Data de Assinatura: 
10/02/2021 .

 termo de Doação Eletrônico Nº 3019/2021 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0130801/2020-47 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁ-
RIO: Grão Mogol. OBJETO: 1 (uma) Câmaras de Conservação. Valor 
total da doação: r$ 7 .100,00 . Data de Assinatura: 10/02/2021 .

 termo de Doação Eletrônico Nº 2720/2020 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0128981/2020-08 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. DONATÁ-
RIO: Município de Senador Firmino. OBJETO: 1 (uma) Câmara de 
Conservação . valor total da doação: r$ 7 .100,00 . Data de Assinatura: 
10/02/2021 .

 tErMo ADItIvo
 tErMo ADItIvo Ao tErMo DE DoAÇÃo ELEtrÔNICo Nº 
2896/2021 . ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0055679/2019-74 . PEr-
MITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG . DoNAtárIo(A): APAE DE ALÉM 
PArAÍBA, CNPJ: 17 .707 .274/0001-18 . oBJEto: alteração do QuA-
Dro DE DEtALHAMENto DE MAtErIAL(AIS) DoADo(S), 
constante no termo de Doação nº 2896/2021, EvENto sei (24183845)
onde se lê: PLACA: QWv 2038, leia-se: PLACA: QMv 2038 Data de 
Assinatura: 09/02/2021 .

 tErMo ADItIvo Ao tErMo DE PErMISSÃo ELEtrÔNICo 
Nº 74/2020 . ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0077403/2020-82 . PEr-
MITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secreta-
ria de Estado da Saúde - SES/MG . PErMISSIoNárIo(A): Hospi-
tal e Maternidade therezinha de Jesus, CNPJ: 21 .583 .042/0001-72 . 
oBJEto: prorrogação de vigência do tErMo DE PErMISSÃo DE 
uSo Nº 74/2020 (17619203) por 6 (seis) meses, a partir de 11/02/2021, 
até 10/08/2021, nas mesmas condições pactuadas. Data de Assinatura: 
10/02/2021 .

 tErMo ADItIvo Ao tErMo DE PErMISSÃo ELEtrÔNICo 
Nº 87/2020 . ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0076460/2020-32 . PEr-
MITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secreta-
ria de Estado da Saúde - SES/MG . PErMISSIoNárIo (A): CASA 
DE CArIDADE DE MurIAÉ - HoSPItAL SÃo PAuLo, CNPJ: 
22 .780 .498/0001-95 . oBJEto: prorrogação de vigência do tErMo 
DE PErMISSÃo DE uSo Nº 87/2020 (18003765) por 6 (seis) meses, 
a partir de 14/02/2021, até 13/08/2021, nas mesmas condições pactua-
das . Data de Assinatura: 08/02/2021 .

 tErMo ADItIvo Ao tErMo DE PErMISSÃo ELEtrÔNICo 
Nº 78/2020 . ProCESSo SEI N° 1320 .01 .0077169/2020-95 . PEr-
MITENTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG . PErMISSIoNárIo (A): HoSPItAL 
PoLICLÍNICA E MAtErNIDADE DE BArBACENA - IMAIP, 
CNPJ: 17 .084 .005/0001-42 . oBJEto: prorrogação de vigência do 
tErMo DE PErMISSÃo DE uSo Nº 78/2020 (17689164) por 6 
(seis) meses, a partir de 13/02/2021, até 12/08/2021, nas mesmas con-
dições pactuadas . Data de Assinatura: 10/02/2021

 tErMo DE PErMISSÃo DE uSo
 termo de Permissão de uso Eletrônico Nº 182/2020 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0072179/2020-92 . PErMItENtE: Estado de Minas Gerais, 
por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG. PERMIS-
SIoNárIo: Hospital Ester Faria de Almeida . objeto: 1 (um) Monitor 
Multiparâmetro Valor Unitário: R$ 23.300,00 Valor Total R$ 23.300,00 
Conforme Evento SEI: 22528759 Data de assinatura: 22/12/2020

16 cm -10 1445398 - 1

 ExtrAto Do tErMo DE DESCENtrALIZAÇÃo 
DE CrÉDIto orÇAMENtárIo – tDCo .

Extrato do Termo de Descentralização de Crédito Orçamentário Nº 
001/2021 – EMG/SES/SuS-MG/FES e a Fundação Hospitalar do 
Estado de Minas Gerais . objeto: visa atender despesas de custeio 
noHospital regional João Penido - HrJP e Hospital regional Antô-
nio Dias - HrAD,referente às ações deenfrentamento ao Coronaví-
rus - CovID 19, nos termos previstos neste tDCo, e em conformi-
dade com o Plano de Trabalho, que é parte integrante e inseparável 
do presente termo . valor: r$ 1 .044 .800,00 (um milhão, quarenta e 
quatro mil, oitocentos reais), correrão à conta da Dotação orçamentá-
ria: 4291 .10 .302 .026 .1008 .0001 .3390 – 92 .1 – recursos oriundos da 
Portaria Federal nº 1 .666/2020, constantes do orçamento do FES/SES . 
Assinatura: 09/02/2021. Vigência: o prazo de vigência deste TDCO é 
a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2021. Signatá-
rios: Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva (Secretário de Estado de 
Saúde) e Fábio Baccheretti vitor (Presidente da Fundação Hospitalar 
do Estado de Minas Gerais) .

4 cm -10 1445375 - 1

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
 rAtIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICItAÇÃo

o Presidente da Fundação Ezequiel Dias, Dario Brock ramalho, base-
ado em toda documentação acostada aos autos do processo SEI nº 
2260 .01 .0007484/2020-73, subsidiado especialmente pelas manifes-
tações das áreas Técnicas competentes por meio dos documentos SEI 
nº 18295624, 19320441, 19586177, 24231060, 24486830, 25206941, 
25106677, 25229763, 25264138, 25275076 e 25270507, todos refe-
rentes ao Processo de Compras nº2261032 000057/2021, objetivando 
a trANSFErÊNCIA DE tECNoLoGIA com fornecimento de 
ProDuto e MAtErIAIS referente à vacina meningocócica C con-
jugada-CRM (vacina MenC), a fim de permitir a fabricação, venda 
e distribuição pela FuNED (SErvICoS DE trANSFErENCIA 
DE tECNoLoGIA PArA ProDuCAo DE MEDICAMENtoS), 
AProvA os procedimentos administrativos e rAtIFICA, com fulcro 
nas disposições contidas no art . 24, inciso xxxII, da Lei Federal nº 
8 .666/1993, e na Nota Jurídica/Procuradoria nº 5 .687 de evento SEI 
nº23741356, a contratação direta daempresa GLAxoSMItHKLINE 
BIoLoGICALS S .A, (99 .999 .990/1007-20), perfazendo um total de 
r$ 508 .366 .404,00 (quinhentos e oito milhões, trezentos e sessenta e 
seis mil quatrocentos e quatro reais), conforme Declaração de Disponi-
bilidade orçamentária no evento SEI nº 25068136 .10827679 .

5 cm -10 1445015 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
 A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público a reali-
zação do Pregão Eletrônico nº 2261032 015/2021, objeto: Prestação 
deServiços de Coleta e Tratamento de efluentes Químicos e resíduos 
sólidos . 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 24/02/2021, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
24/02/2021 . Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021 .

A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público a reali-
zação do Pregão Eletrônico nº 2261032 024/2021, objeto: Caixa para 
embalagem de Medicamentos - Isopor . 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 24/02/2021, e início da sessão 
de lances será às 09h00min do dia 25/02/2021 . Belo Horizonte, 10 de 
fevereiro de 2021 .

A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público a reali-
zação do Pregão Eletrônico nº 2261032 467/2020, objeto: Material de 
Embalagem . 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 24/02/2021, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
25/02/2021 . Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021 .

5 cm -10 1445062 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG
 ExtrAto DE CoNtrAtoS E tErMoS 

ADItIvoS Do HoSPItAL rEGIoNAL DE 
BArBACENA Dr . JoSÉ AMÉrICo/FHEMIG 

Espécie: 3º Termo Aditivo ao contrato nº 9223013 firmado entre a 
FHEMIG/HrBJA/CHPB e a empresa LABorAtÓrIo DE CItoA-
NÁLISE LTDA ; Objeto: Acréscimo de 24,97% no valor do lote 2 do 
contrato . valor: r$ 102 .864,19 (total estimado) . vigência: 26/10/2020 
a 25/10/2021; Número do Processo: 0525005 121/2019 Modalidade: 
PrEL .; Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4063 .0001; objeto de 
gasto: 339039-98; IAG 0; F 10 .1; Data de Assinatura: 09/02/2021

3 cm -10 1445030 - 1

 ExtrAto Do EDItAL DE ProCESSo 
SELEtIvo SIMPLIFICADo

 rEGuLAMENto Nº 13/2021
o Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais 
TORNA PÚBLICO a abertura de Processo Seletivo Simplificado – 
PSS, para a contratação temporária de profissionais para prestar ser-
viços técnicos e/ou especializados na área de saúde na Casa de Saúde 
Santa Fé - CSSFÈ, conforme edital disponível no sítio eletrônico oficial 
da FHEMIG: www .fhemig .mg .gov .br . Inscrição: a partir das 09h00min 
do dia 11/02/2021 até às 17h00min do dia 24/02/2021 (horário de Bra-
sília), exclusivamente no sítio eletrônico oficial da FHEMIG www.fhe-
mig.mg.gov.br. Público alvo: Médico Oftalmologista, Médico Radiolo-
gista e Diagnóstico por imagem, Terapeuta Ocupacional e Técnico em 
Enfermagem . Etapas de seleção: Análise curricular e Entrevista . Perí-
odo de vigência do PSS: 12 meses, prorrogáveis por igual período con-
tados a partir de sua homologação .

 Fábio Baccheretti vitor
 Presidente FHEMIG

4 cm -10 1445373 - 1

 rEtIFICAÇÃo DE ExtrAto DE tErMo 
ADItIvo DA ADMINIStrAÇÃo CENtrAL – 

FHEMIG, DAtA: 05/02/2021, PAG . 23 .
 Espécie: 10º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HIJ-
PII e a empresa tBI SEGurANÇA EIrELI onde se lê: “valor r$ 
148 .298,28”;  Leia-se “valor r$ 150 .489,60” .
 Espécie: 10º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HRBJA 
e a empresa tBI SEGurANÇA EIrELI . onde se lê: “valor r$ 
150 .489,60”;  Leia-se “valor r$ 148 .298,28” .

2 cm -10 1444992 - 1

FuNDAÇÃo EStADuAL Do mEio AmBiENtE - FEAm
 NotIFICAÇÃo DE Auto DE INFrAÇÃo

Nos termos do artigo nº 57 do Decreto Estadual nº 47.383/2018, ficam os autuados abaixo indicados, notificados da lavratura de auto de infração 
em razão do descumprimento da legislação ambiental estadual, com o prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar desta publicação, para apresentar 
defesa junto ao NAI - Núcleo de Auto de Infração da FEAM ou efetuar o pagamento da multa. Comunicamos que findo o prazo abaixo estipulado 
sem atendimento, será declarada, por termo, a ausência de manifestação do autuado, com as consequências definidas na legislação vigente, sendo 
promovido o regular encaminhamento do processo . Para maiores esclarecimentos, o interessado poderá dirigir-se ao NAI – Núcleo de Autos de Infra-
ção, situada na Rodovia Papa João Paulo II, número 4143, Bairro Serra Verde, Edifício Minas, 1º andar – Belo Horizonte/MG ou contatar através 
do telefone (31) 3915-1436 . 

Nome Identificação Processo Auto de Infração
Cerâmica da Terra Ltda. 05 .265 .924/0001-33 717652/2021 229687/2020
transportadora veronese Ltda . 52 .397 .767/0010-90 717630/2021 202799/2020

6 cm -10 1445050 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
rEQuErIMENto DE AutorIZAÇÃo PArA 

INtErvENÇÃo AMBIENtAL
A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha do IEF torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou Autoriza-
ção para Intervenção Ambiental por meio de Documento Autoriza-
tivo para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o(s) processo(s) 
abaixo identificado(s): *Rafael Mucio de Miranda e outros CPF/CNPJ 
144 .226 .386-53– Supressão de cobertura vegetal nativa, para uso alter-
nativo do solo, Serro-MG – Processo SEI 2100 .01 .0007704/2021-69 
em 10/02//2021 . *Geraldo Daniel dos Santos e outra . CPF/CNPJ 
338 .804 .096-68 – Supressão de cobertura vegetal nativa, para uso alter-
nativo do solo, Serro-MG – Processo SEI 2100 .01 .0008045/2021-77 
em 10/02//2021 . 

(a) Marcos Felipe Ferreira Silva  .Coordenador NurEG
3 cm -10 1445290 - 1

iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

AvISo DE ABErturA DE LICItAÇÃo
 Pregão Eletrônico nº 2012015 .171/2020 . objeto: Aquisição desupri-
mentos odontológicos -algodão hidrófilo, tipo: rolete e outros para as 
clínicas da Gerência odontológica do IPSEMG e Agências do Instituto 
no interior do estado, mediante entrega parceladapelo período de 12 
(doze) meses . Data da sessão pública: 24/02/2021, às 09h00m (nove 

horas), horário de Brasília - DF, no sítio eletrônico www .compras .
mg .gov .br . o cadastramento de propostas inicia-se no momento em que 
for publicado o Edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais 
e encerra-se, automaticamente, na data e hora marcadas para realização 
da sessão do pregão . o Edital poderá ser obtido nos sites www .com-
pras .mg .gov .br ou www .ipsemg .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021 . 
Bruno ramos Stancioli –

 Gerente de Compras e Gestão de Contratos do IPSEMG .

4 cm -10 1445247 - 1

AvISo DE ABErturA DE LICItAÇÃo
 Pregão Eletrônico nº 2012015 .104/2019 . objeto: Contratação de servi-
ços de manutenção corretiva, reforma e reparos em 475 (quatrocentos 
e setenta e cinco) poltronas reclináveis para pacientes e acompanhantes 
do Hospital Governador Israel Pinheiro-HGIP, mediante contrato anual 
parcelado pelo período de 12 (doze) meses . Data da sessão pública: 
24/02/2021, às 09h00m (nove horas), horário de Brasília - DF, no sítio 
eletrônico www .compras .mg .gov .br . o cadastramento de propostas ini-
cia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras 
do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e 
hora marcadas para realização da sessão do pregão . o Edital poderá ser 
obtido nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 10 de fevereiro de 2021 .
 Bruno ramos Stancioli – Gerente de Compras 

e Gestão de Contratos do IPSEMG .
4 cm -10 1445245 - 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 3202102102219460122.

josel
Realce

josel
Realce
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Q̂d�èeb�aV̂VQ�̂��af �̂QeV̀QXaqVmowvSmpYVoUVd�_�V� Vhyu¢{ru¢£rchhhi\zrVvUTVwRWRV��YV_SRsRmpU
ewTYSVd�o¦YqVi{yqVdRopSUVdUTRSvmYkVdRmwYVdRopRSqVjkUvUVdqVwYkYVyhiqVdRopSUqV¥kUSmYoª�Ukmwc]dqVd̂_«
{{uhi£\ihhqVoRwpRVYpUVSR�SRwRopYWYV]SYuV]pRkkYVfYSmwVfYvmRkV]R�Yẅ[UqV�R¬mwpSUVWRV�WRöWYWRVox
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