
 50 – sábado, 05 de agosto de 2017 diário do exeCutivo Minas gerais - Caderno 1
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual . Prazo: 60 meses . 
valor: r$ 8 .000,00 . Ass .: 18/07/2017 . Pedidos de Compra decorren-
tes de Pregão Eletrônico: PCC 4500017905 Contratada: Huawei do 
Brasil Telecomunicações Ltda . Fundamento: E00154/16 . Objeto: For-
necimento de itens para composição de solução DWDM . Prazo: 24 
meses . valor: r$ 265 .929,80 . Ass .: 04/07/2017 . PCC 4500018020 
Contratada: Arsitec Eletrônica Comércio e Serviços Ltda . Fundamento: 
E00176/17 . Objeto: Fornecimento de Switches . Prazo: 24 meses . valor: 
r$ 258 .949,96 . Ass .: 14/07/2017 . PCC 4500018021 Contratada: L8 
Networks Ltda . Fundamento: E00176/17 . Objeto: Fornecimento de 
módulos SFP . Prazo: 24 meses . valor: r$269 .929,81 Ass .: 14/07/2017 . 
PC 4400000363 Contratada: EMx Comércio e Serviços de TI Ltda 
Fundamento: E00178/17 . Objeto: Aquisição de roteadores . Prazo: 6 
meses . valor: r$ 197 .000,01 . Ass .: 26/07/2017 .

10 cm -04 994049 - 1

Secretaria de eStado de fazenda

SECrETArIA DE ESTADO DE FAZENDA
Considerando a necessidade de locação de imóvel para a instalação da 
AF/3º Nível/Andradas; considerando o processo da contratação regis-
trado sob o nº0004675 .1191 .2017; considerando a publicação do des-
pacho de ratificação do ato de reconhecimento de dispensa de licitação, 
na forma do artigo 24, inciso x, da Lei Federal nº 8 .666, de 21/06/1993; 
considerando a alteração do valor do aluguel em decorrência do ven-
cimento da proposta inicialmente apresentada pelo proprietário, antes 
da celebração do contrato; considerando a Nota Técnica da Assessoria 
Jurídica/SEF n°074/2017, rE-rATIFICO o referido despacho publi-
cado em 21/06/2017, dele alterando apenas o valor do aluguel mensal, 
para r$ 2 .300,00 (dois mil e trezentos reais), mantidas as demais infor-
mações do ato . José Afonso Bicalho Beltrão Da Silva . Secretário de 
Estado de Fazenda – 04/08/2017 .

3 cm -04 994126 - 1

Secretaria de eStado do meio ambiente 
e do deSenvolvimento SuStentável

Atos assinados pela Superintendente de Controle e Emergência 
Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável - resolução SEMAD nº 2493, de 16 de maio de 
2017 – Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida .

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável – SEMAD e ADINAMAr DA CONCEIÇÃO 
COSTA . Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na Bri-
gada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, no Parque Esta-
dual Pico do Itambé . vigência de 04 meses a contar da data de publi-
cação do contrato . 1 .218,10(um mil, duzentos e dezoito reais e dez 
centavos) mensais, dotação orçamentária 1371 .18 .122 .701 .2417 .0001
 .3 .1 .90 .34 .01 .0 .72 .1 Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017 . Ana Caro-
lina Miranda Lopes de Almeida - Superintendente de Controle e Emer-
gência Ambientalda Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que 
entre si celebram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável – SEMAD e NELITA JOELMA SANTOS . 
Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, no Parque Estadual 
Pico do Itambé . vigência de 04 meses a contar da data de publicação 
do contrato . 1 .218,10(um mil, duzentos e dezoito reais e dez centa-
vos) mensais, dotação orçamentária 1371 .18 .122 .701 .2417 .0001 .3 .1 .
90 .34 .01 .0 .72 .1 Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017 . Ana Carolina 
Miranda Lopes de Almeida - Superintendente de Controle e Emergên-
cia Ambientalda Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável – SEMAD e TAMIrES AuGuSTA FErrEIrA 
SANTOS . Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na 
Brigada de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, no Parque 
Estadual Pico do Itambé . vigência de 04 meses a contar da data de 
publicação do contrato . 1 .218,10(um mil, duzentos e dezoito reais e 
dez centavos) mensais, dotação orçamentária 1371 .18 .122 .701 .2417 .
0001 .3 .1 .90 .34 .01 .0 .72 .1 Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017 . Ana 
Carolina Miranda Lopes de Almeida - Superintendente de Controle e 
Emergência Ambientalda Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre 
si celebram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento Sustentável – SEMAD e MArIA DE FáTIMA COrrEIA SEI-
xAS . Objeto: Prestação de serviços de brigadista, em ações na Brigada 
de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, no Parque Estadual 
Pico do Itambé . vigência de 04 meses a contar da data de publicação 
do contrato . 1 .218,10(um mil, duzentos e dezoito reais e dez centa-
vos) mensais, dotação orçamentária 1371 .18 .122 .701 .2417 .0001 .3 .1 .
90 .34 .01 .0 .72 .1 Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017 . Ana Carolina 
Miranda Lopes de Almeida - Superintendente de Controle e Emergên-
cia Ambientalda Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável

Extrato do Contrato Administrativo de prestação de serviços que entre si 
celebram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD e ANA FLávIA SANTOS . Objeto: Prestação 
de serviços de brigadista, em ações na Brigada de Prevenção e Combate 
aos Incêndios Florestais, no Parque Estadual Pico do Itambé . vigência 
de 04 meses a contar da data de publicação do contrato . 1 .218,10(um 
mil, duzentos e dezoito reais e dez centavos) mensais, dotação orça-
mentária 1371 .18 .122 .701 .2417 .0001 .3 .1 .90 .34 .01 .0 .72 .1 Belo Hori-
zonte, 03 de agosto de 2017 . Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida 
- Superintendente de Controle e Emergência Ambientalda Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

15 cm -04 994396 - 1

Secretaria de eStado de SaÚde

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO ref .: Processo 
Administrativo DvA .SvS nº . 02/2017

A Diretoria de vigilância em Alimentos, considerando encontrar-se a 
Farmacopeia Brasileira em local incerto, conforme atesta o auto de nº . 
32 do Processo Administrativo DVA.SVS nº. 02/2017, notifica, com 
fulcro no art . 118, § 10 e art . 119, caput, da Lei 13 .317, de 24 de setem-
bro de 1999 c/c art . 37 e seu § 4º da Lei 14 .184, de 31 de janeiro de 
2002, a citada empresa, supostamente inscrita no CNPJ sob o número 
00 .308 .257/0001-39, da lavratura do LAuDO DE ANáLISE N° . 
1879.1P.0/2017 (referente à análise fiscal do produto: chá verde, marca: 
Empório das ervas, data de validade: 08/2020, lote: 1116, cujo resultado 
apresentou-se insatisfatório nos ensaios: Pesquisa e Identificação de 
Elementos Histológicos, Pesquisa de Matéria Estranha Macroscópica 
e Microscópica e Análise de rotulagem) e da INTErDIÇÃO CAuTE-
LAR DO ESPECIFICADO PRODUTO, consubstanciada na Notifica-
ção Gerência Colegiada da Superintendência de vigilância Sanitária nº 
13/2017/DVA/SVS, de 5 de julho de 2017, publicada no órgão oficial 
de imprensa deste Estado em 7 de julho de 2017, para que, desejando, 
possa apresentar recurso e, ou - em relação aos ensaios: Elementos His-
tológicos e Matéria Estranha Macroscópica e Microscópica - requerer 
perícia de contraprova junto a este órgão, situado na Cidade Adminis-
trativa de Minas Gerais, rodovia Papa Joãobb Paulo II, nº 4143, Bairro 
Serra verde, Prédio Minas, 13º andar, Belo Horizonte, Minas Gerais, 
CEP: 31630-900, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de sua 
notificação.

 Belo Horizonte, 3 de agosto de 2017 .

Tatiana reis de Souza Lima
Coordenadora de Gerenciamento de Informações

e Ações Descentralizadas em Alimentos
Masp: 669 .330-3

DvA/SvS/SuB .vPS/SES-MG 
7 cm -04 993931 - 1

 Contrato n° 9144806/2017 (INF 2643 .00) Processo de Compra: 
1501560 017/2017 . Partes: SEPLAG e PrODEMGE . Objeto: Hospe-
dagem de servidores, hospedagem de sistemas de mainframe, hospeda-
gem de sistemas em ambiente compartilhado-Baixa Plataforma, hospe-
dagem de sistemas em ambiente dedicado-Baixa Plataforma e suporte 
técnico à ambiente de TI . vigência: 12 meses, a partir de sua publica-
ção . valor: r$1 .383 .600,36 . Dotação Orçamentária: 4291 10 122 701 
2103 0001 339039 36 0 10 1 . Assinam: Luiz Sávio de Souza Cruz, pela 
SES; Pedro Ernesto Diniz e Gustavo Daniel Prado, pela PrODEMGE .

2 cm -04 994374 - 1

eScola de SaÚde pÚblica do 
eStado de minaS GeraiS

AvISO DE LICITAÇÃO

 Processo:1541003-082/2017 - Modalidade: Pregão Eletrônico 
nº82/2017 . Objeto: Confecção de chaves e carimbos . Abertura dia 
21/08/2017 às 09:30hs no site www .compras .mg .gov .br . O edital 
poderá ser obtido no mesmo site ou na Av . Augusto de Lima, 2061, 
Barro Preto - Belo Horizonte - CEP 30190-009 - de 08:30hs às 16:30hs . 
Belo Horizonte, 04 de agosto de 2017 .

2 cm -04 994350 - 1

fundação centro de HematoloGia 
e Hemoterapia de minaS GeraiS

FuNDAÇÃO HEMOMINAS
A Hemominas comunica a realização dos pregões eletrônicos: Proc . 
2320310 .201/17 “manut . Ar condicionado”; Proc . 2320310 .196/17 
“gêneros alimentícios”; Proc . 2320310 .236/17 “limpeza ar condicio-
nado” a realizar-se no site www .compras .mg .gov .br, às 10, 11 e 14 
horas do dia 21/08/17, respectivamente, horas e datas limites para 
cadastramento das propostas no site . Editais disponíveis na r . Grão 
Pará 882, sala 501, Santa Efigenia, BH/MG, de 2ª a 6ª, de 08 as 17 h, 
ou pelos sítios www .hemominas .mg .gov .br e www .compras .mg .gov .br . 
BH, 04/08/17 .

3 cm -04 994235 - 1
 FuNDAÇÃOHEMOMINAS

ExTrATO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO AO CONTrATO Nº 
9073 .598/16
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa ArGuS CIENTÍ-
FICA LTDA – EPP . Objeto: Prorroga a vigência do contrato original por 
06 (seis) meses, a partir de 27/07/2017 e reajusta em 3,59% . Dotação 
Orçamentária: 2321 .10 .302 .018 .4037 .0001 .339039 .21 - Fonte 10 .1 .

2 cm -04 994143 - 1
FuNDAÇÃOHEMOMINAS

ExTrATO DO TErMO DE DOAÇÃO Nº 33/17
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS (DONATárIA) e a empresa 
FrESENIuS HEMOCArE BrASIL LTDA (DOADOrA) . Objeto: 
Doação de 33 alicates para ordenha “L”, valor total de r$ 5 .052,30 
para utilização nas unidades da Fundação Hemominas . Assinatura: 
28/07/2017 . Obs .: Apesar de não constar no instrumento cláusula de 
publicação, esta foi providenciada pela Fundação Hemominas a título 
de publicidade .

ExTrATO DO TErMO DE DOAÇÃO Nº 34/17
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS (DONATárIA) e o Sr . MAr-
COS PAuLO DE SOuZA (DOADOr) . Objeto: Doação de 01 televisor 
14” Semp Tochiba, para utilização no Hemocentro regional de Pouso 
Alegre . Assinatura: 21/07/2017 .

4 cm -04 994090 - 1

fundação ezeQuiel diaS

FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS

Espécie: Extrato do Contrato nº . 9144888/2017 . Objeto: Aquisição de 
insumo para atender análise de alimentos . Dotação orçamentária: 2261
 .10 .303 .030 .4054 .0001 .339030 .13 .1 .10 .1; Inexigibilidade de Licitação 
nº: 175/2017 . vigência: 12 meses . valor: r$ 62 .550,00 . Contratante: 
Fundação Ezequiel Dias . Contratada: r-Biopharm Brasil Comércio 
de Produtos para Análise de Alimentos Ltda . Assinatura: 04/08/2017 . 
Daniel Guimarães Medrado de Castro – vice-Presidente/ FuNED .

2 cm -04 994381 - 1
 FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – FuNED
PrOCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO 

DE INTErESSE PMI Nº 01/2017
ALTErAÇÃO Nº04

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS - FuNED torna público que foi 
empreendida alteração no edital do PrOCEDIMENTO DE MANIFES-
TAÇÃO DE INTErESSE PMI Nº 01/2017, passando os itens alterados 
a vigorar como disposto abaixo .
 rEDAÇÃO vIGENTE A PArTIr DESTA DATA:
 EDITAL DO PMI
“3 . DIrETrIZES PArA PArTICIPAÇÃO DO PMI DO PrOJETO
( . . .) 3 .3 . Os documentos para o cadastro de que trata este item 3 .1, obe-
decidos obrigatoriamente os modelos do Anexo II – Modelo de Cadas-
tro e Compromisso de Confidencialidade, deverão ser protocolizados 
na FuNED, pessoalmente ou por via postal e devidamente assinados, 
situada no endereço rua Conde Pereira Carneiro, nº 80, Bairro Game-
leira, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30 .510-010, até a data limite 
de entrega final dos estudos deste PMI” (...)
DOS CuSTOS DE PArTICIPAÇÃO DO PrESENTE PMI
4 .1 . Os interessados em participar do presente procedimento serão res-
ponsáveis por todos os custos financeiros e demais ônus decorrentes de 
suas manifestações de interesse, não lhes sendo conferida exclusivi-
dade ou garantia de aproveitamento dos estudos técnicos e não fazendo 
jus a qualquer espécie de remuneração, ressarcimento, indenizações ou 
reembolsos por parte da FuNED, conforme disposto no art . 11 º do 
Decreto Estadual nº 44 .565, de 2007 .
4 .2 . A manifestação de interesse poderá ser aproveitada, no todo ou 
em parte, a exclusivo critério da FuNED, sendo-lhe facultado, ainda, 
promover as alterações e adequações que entender pertinentes, sem que 
caibam ao participante quaisquer indenizações, reivindicações ou direi-
tos autorais .
4 .3 . As Manifestações de Interesse que venham a ser aceitas, no todo ou 
em parte, como subsídios para a definição e a estruturação do projeto 
terão seus custos, total ou parcialmente, ressarcidos pelo licitante ven-
cedor, na proporção do seu aproveitamento, nos termos do art . 21, da 
Lei Federal nº 8 .987/95 e do art . 11 do Decreto Estadual nº 44 .565/07, 
no limite dos valores estimados pelo participante cadastrado e aceitos 
pela FuNED, e limitados ao valor máximo de r$ 650 .000,00 .
 4 .3 .1 . A previsão de ressarcimento poderá destinar-se, se for o caso, a 
mais de um participante do PMI, na proporção de seus aproveitamen-
tos, cujos valores serão somados para fins de alcance do valor máximo 
admitido, conforme subitem 4 .3 .
5 . DO rECEBIMENTO DAS MANIFESTAÇÕES DE INTErESSE
5 .1 O prazo para recebimento dos Cadernos do PMI, conforme des-
crito no Anexo I – Termo de referência, é até a data de 05 de novem-
bro de 2017 . ”
 ( . . .)
7 - DAS vISITAS TÉCNICAS
7 .1 . Os interessados poderão realizar visitas técnicas às unidades fabris 
escopo deste PMI por meio de agendamento prévio a ser efetuado até 
o dia 30 de outubro de 2017, das 08:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 
17hs, na sede da FuNED, pelo telefone (31) 3314 4704 ou, ainda, pelo 
e-mail parcerias@funed .mg .gov .br .
 ( . . .)
ANExO I: TErMO DE rEFErÊNCIA
“8 . ETAPAS DO PMI
O Procedimento de Manifestação de Interesse terá as etapas e os res-
pectivos prazos finais conforme descritos no cronograma abaixo.

Etapas Datas dos marcos
Cadastramento Até 05/11/17
1ª reunião participativa 12/05/2017
Elaboração e entrega do Caderno I – Proposta de 
Cesta Global Até 29/08/17

Manifestação da FUNED definindo as diretrizes 
para continuidade do PMI 12/09/17

2ª reunião participativa com interessados 20/09/17
Elaboração e entrega final dos estudos do PMI Até 05/11/17

A FuNED realizará reuniões participativas com os interessados cadas-
trados, nas datas acima mencionadas, nas quais serão debatidos os 
temas afetos ao PMI, bem como sanadas eventuais dúvidas com rela-
ção ao objeto a ser estudado .
(...) A entrega final dos estudos do PMI ocorrerá até a data de 05/11/2017. 
Após esta etapa serão analisados os projetos apresentados e estruturado 
o Edital de Licitação para a concessão das unidades fabris . ( . . .)
10 . PArÂMETrOS DE AvALIAÇÃO DE PrOPOSTAS
( . . .) Os interessados em participar do PMI serão responsáveis por todos 
os custos financeiros e demais ônus decorrentes de suas manifesta-
ções de interesse, não lhes sendo conferida exclusividade ou garantia 
de aproveitamento dos estudos técnicos e não fazendo jus a qualquer 
espécie de ressarcimento, remuneração, indenizações ou reembolsos 
por parte da FuNED ou por qualquer outro ente/órgão do Estado de 
Minas Gerais, conforme disposto no art . 11 º do Decreto Estadual nº 
44 .565, de 2007 .
 Qualquer interessado, desde que devidamente cadastrado, estará apto a 
realizar a entrega de estudos em ambas as etapas deste PMI .
Todos os participantes do presente PMI tomarão conhecimento do 
parecer sobre sua proposta por meio de divulgação no e-mail constante 
em sua ficha cadastral e ainda no site www.funed.mg.gov.br, que será 
publicado após a análise dos estudos pela FuNED .
As Manifestações de Interesse que venham a ser aceitas, no todo ou 
em parte, como subsídios para a definição e a estruturação do projeto 
terão seus custos, total ou parcialmente, ressarcidos pelo licitante ven-
cedor, na proporção do seu aproveitamento, nos termos do art . 21, da 
Lei Federal nº 8 .987/95 e do art . 11 do Decreto Estadual nº 44 .565/07, 
no limite dos valores estimados pelo participante cadastrado e aceitos 
pela FuNED, e limitados ao valor máximo estabelecido no item 4 .3 .

A previsão de ressarcimento poderá destinar-se, se for o caso, a mais de 
um participante do PMI, na proporção de seus aproveitamentos, cujos 
valores serão somados para fins de alcance do valor máximo admitido, 
conforme subitem 4 .3 .
Na hipótese do aproveitamento da manifestação de interesse, a 
FuNED, utilizando-se da faculdade conferida pelo art . 21 da Lei Fede-
ral nº 8987/95 e do art . 11 º, §2º do Decreto Estadual nº 44 .565, de 2007, 
incluirá no edital de licitação do projeto a previsão de ressarcimento 
pela licitante vencedora do valor referente à Demonstração de Gastos 
aprovada pelo Poder Concedente . ”
As demais cláusulas e condições do edital permanecem inalteradas .
Belo Horizonte, 31 de julho de 2017 .
 Marcelo Fernandes Siqueira
 Presidente
 FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS - FuNED

25 cm -04 994323 - 1
FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS

Espécie: Extrato do 5º Termo aditivo ao Contrato nº 2454/2013 . Objeto: 
renovação contratual pelo período de 12 (doze) meses, cujos termos 
inicial e final são, respectivamente, de 08/08/2017 a 07/08/2018, cujo 
valor inicial corresponde a r$ 920 .000,00 . reajuste de 3,5971%, cor-
respondente a r$ 33 .093,32, a partir de 08/08/2017 . Perfazendo novo 
valor contratado em r$ 953 .093,32 . Contratante: Fundação Ezequiel 
Dias . Contratada: Nordika do Brasil Consultoria Ltda . Assinatura: 
04/08/2017 . Daniel Guimarães Medrado de Castro – vice-Presidente/ 
FuNED .

3 cm -04 994373 - 1
 PrÉ-QuALIFICAÇÃO Nº 001/2017 - FuNED

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS - FuNED, Fundação de Direito 
Público do Estado de Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte, ins-
crita no CNPJ sob o nº 17 .503 .475/0001-01, torna público que realizará 
o procedimento de Pré-qualificação nº 001/2017, objeto: Matéria-prima 
para indústria farmacêutica (CrOSPOvIDONA, LACTOSE SPrAY 
DrIED, ESTEArATO DE MAGNÉSIO vEGETAL) . O edital está 
disponível no site www .funed .mg .gov .br . A entrega dos documentos e 
amostra exigidos para a pré-qualificação deverá ser efetuada na Uni-
dade de Gestão de Licitações da Fundação Ezequiel Dias – FuNED, 
situada na rua Conde Pereira Carneiro nº 80, Bairro Gameleira, Belo 
Horizonte/MG, no período de 08/08/2017 a 06/09/2017, no horário de 
09h00min às 16h00min . O credenciamento dos participantes será reali-
zado no auditório da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento – DPD, 
no mesmo endereço, no dia 11 de setembro de 2017, às 09h00min . Belo 
Horizonte, 04 de agosto de 2017

4 cm -04 994070 - 1

fundação HoSpitalar do 
eStado de minaS GeraiS

 FuNDAÇÃO HOSPITALAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS
AvISO DE LICITAÇÃO – A Maternidade Odete valadares torna 
público que realizará Pregão Eletrônico de Processo nº 0516013 
338/2017 para a Prestação deServiços Técnicos de Manutenções Pre-
ventivas, Corretivas e Teste de Segurança Elétrica em Mesas Cirúrgi-
cas e Camas Eletrônicas . O início da sessão de pregão ocorrerá no dia 
23/08/2017 às 10:00h no site www .compras .mg .gov .br . Edital no Site 
Supra . B .H 04/08/2017 .

2 cm -04 993945 - 1
 FuNDAÇÃO HOSPITALAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS
AvISO DE LICITAÇÃO – A Maternidade Odete valadares torna 
público que realizará Pregão Eletrônico de Processo nº 0516013 
271/2017 para a Aquisição de Lixeiras . O início da sessão de pregão 
ocorrerá no dia 24/08/2017 às 10:00h no site www .compras .mg .gov .br . 
Edital no Site Supra . B .H 04/08/2017 .

2 cm -04 993942 - 1
FHEMIG

HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAuLO II
AvISO DE LICITAÇÃO

O HOSPITAL INFANTIL JOÃO PAuLO II, torna público que reali-
zará: Pregão Eletrônico Nº 40/2017, Processo Nº 315/2017, referente 
CONTrATAÇÃO DE PrESTAÇÃO DE SErvIÇO DE MANuTEN-
ÇÃO PrEvENTIvA E COrrETIvA COM FOrNECIMENTO DE 
PEÇAS, CALIBrAÇÃO E TESTE DE SEGurANÇA ELÉTrICA 
EM EQuIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALArES, com início da 
sessão de pregão no dia 24 DE AGOSTO DE 2017 às 10:00 horas; no 
site: www .compras .mg .gov .br . Edital no site supra .

Belo Horizonte, 04 de Agosto de 2017 .
3 cm -04 993953 - 1

Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
ExTrATO DE CONvÊNIO DE COOPErAÇÃO MuTuA
Convênio de Cooperação Mutua nº 5
Parte: Fundação Instituto Clinico Juiz de Fora
Objeto: Intercâmbio de médicos matriculados em Programas de resi-
dência Médica, visando Cooperação Técnico Cientifica.
Prazo: 24 meses
vigência: 01/08/2017 a 01/08/2019

2 cm -04 994377 - 1
 FuNDAÇÃO HOSPITALAr DO ESTADO DE MINAS GErAIS

 MATErNIDADE ODETE vALADArES
O Presidente da FHEMIG, considerando o disposto no art . 26 da Lei 
8 .666/93, rATIFICA o ato de Inexigibilidade de Licitação nº . 01/2017, 
Processo Nº . 0516013 110/2017, praticado pelo Diretor da Maternidade 
Odete valadares, com base no art . 25inciso I, da lei supra para a Presta-
ção de Serviços de Manutenções Preventivas e Calibração em Sistema 
de urodinâmica, no valor total de r$ 8 .310,00 (Oito mil, trezentos e 
dez reais) à DYNAMED INDÚSTrIA E COMÉrCIO E SErvIÇOS 
PArA ELETrOMEDICINA LTDA - EPP, CNPJ: 69 .249 .803/0001-80 . 
BH, 04/08/2017 . 

3 cm -04 994344 - 1
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais

ExTrATO DE CONvÊNIO DE COOPErAÇÃO MuTuA
Convênio de Cooperação Mutua nº 6
Parte: Hospital das Clinicas da uFMG
Objeto: Intercâmbio de médicos matriculados em Programas de resi-
dência Médica, visando Cooperação Técnico Cientifica.
Prazo: 24 meses
vigência: 03/08/2017 a 03/08/2019 

2 cm -04 994376 - 1

 AvISO DE LICITAÇÃO
A FHEMIG – Através da unidade Hospital Júlia Kubitschek .
Comunica aos interessados que realizará oPregão Eletrônico - Pro-
cesso nº0510037 523/2017 – referente a Prestação de Serviço de 
Manutenção Corretiva com Substituição de Peças em reprocessadora 
de Endoscópios da marca Lifemed - As propostas comerciais deverão 
ser encaminhadas através do site: www .compras .mg .gov .br . A abertura 
da sessão de pregão terá início previsto para o dia 21/08/2017 às 10:00 
horas . Editais à disposição no site: www .compras .mg .gov .br e setor de 
Compras da unidade . Mais informações pelo telefone (031)3389-7830, 
telefax: (31)3389-7831 . Belo Horizonte, 07 de agosto de 2017 .

3 cm -04 994353 - 1

Secretaria de eStado de 
adminiStração priSional

SECrETArIA DE ESTADO DE ADMINISTrAÇÃO PrISIONAL 
- ExTrATO DE TErMO ADITIvO Nº 339039 .03 .2712 .01 .17

PArTES: EMG/SEAP E PruDENTE rEFEIÇÕES LTDA . ESPECIE: 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço para for-
necimento de alimentação na forma transportada, em benefício dos ser-
vidores e sentenciados do Presídio de Araxá . OBJETO: A alteração do 
anexo II do contrato, com acréscimo nos quantitativos de 24,96%, nas 
planilhas dos sentenciados . vALOr: O valor global do contrato, em 
virtude do acréscimo em tela, passará a ser de r$ 2 .407 .535,00 . DOTA-
ÇÃO OrÇAMENTárIA: Nº 1451 .06 .421 .208 .4601 .0001 .339039 .03 .
0 .10 .1 . SIGNATárIOS: Washington Clark dos Santos, Wilson Gomes 
da Silva Júnior e Eder ribeiro Dias . Assinatura em: 04/08/2017 . 

3 cm -04 994038 - 1
SECrETArIA DE ESTADO DE ADMINISTrAÇÃO PrISIONAL

HOMOLOGAÇÃO
 Pregão Eletrônico nº 121/2017 . Objeto: Prestação de serviço para for-
necimento contínuo de refeição e lanches prontos, na forma transpor-
tada, ao Presídio de Mantena/MG . Homologo o julgamento do processo 
licitatório à empresa Total Alimentação S/A, no lote único, no valor 
de r$ 981 .245,65, conforme decisão do Pregoeiro . Subsecretaria de 
Inovação e Logística, Marcio Fernandes Guimaraes Junior . Belo Hori-
zonte, 04 de agosto de 2017 .

2 cm -04 994303 - 1
SECrETArIA DE ESTADO DE ADMINISTrAÇÃO PrISIONAL

HOMOLOGAÇÃO
 Pregão Eletrônico nº 123/2017 . Objeto: Prestação de serviço para for-
necimento contínuo de refeição e lanches prontos, na forma transpor-
tada, ao Presídio de Timóteo/MG . Homologo o julgamento do processo 
licitatório à empresa Total Alimentação S/A, no lote único, no valor 
de r$ 1 .349 .557,50, conforme decisão do Pregoeiro . Subsecretaria de 
Inovação e Logística, Marcio Fernandes Guimaraes Junior . Belo Hori-
zonte, 04 de agosto de 2017 .

2 cm -04 994308 - 1

Secretaria de eStado de 
SeGurança pÚblica

SECrETArIA DE ESTADO DE SEGurANÇA PÚBICA - ExTrATO 
DE CONTrATO Nº 339039 .27 .2694 .17
PArTES: EMG/SESP e EMPrESA ArrOW ECS BrASIL DISTrI-
BuIDOrA LTDA . ESPÉCIE: Contrato de prestação de serviços na 
área de tecnologia da informação . OBJETO:
A contratação de empresa especializada no fornecimento de assinaturas 
de segurança de appliances da marca e modelo “FOrTINET Fortigate 
300C” e “FOrTINET Fortigate 3040B”, incluindo suporte e garantia 
do fabricante . visando atender as necessidades do Centro Integrado de 
Comando e Controle (CICC) situado na cidade de Belo Horizonte . 1 .2 . 
Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no 
preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição . 
1 .3 . Detalhamento do objeto e estimativa dequantidade e custos .1 .3 .1 . 
As soluções a serem contratadas são compostas por 04 (quatro) itens, 
nas quantidades e condições indicadas, sendo que os itens 1 e 2 encon-
tram-se agrupados no Grupo 1, cuja especificações constam no quadro 
– item 1 .3 .1 .1 da Cláusula Terceira deste Instrumento . 1 .4 . A entrega 
dos itens contratados, bem como sua documentação correlata ocorrerá 
na sede da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais 
(SESP), situada na rodovia Papa João Paulo II, 4143, 3º andar do Edi-
fício Minas - Cidade Administrativa - Serra verde, CEP 31630-900 . 
Devendo haver prévio agendamento, com ntecedência de pelo menos 
48 horas, pelo telefone (31) 3915-5429 (Sr . Alexander Almeida) . 1 .5 . 
Os requisitos dos objetos encontram-se no item 4 do Termo de referên-
cia . vIGÊNCIA: 2 .1 . O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 
12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorro-
gado por interesse das partes até o limite de 48 (quarenta e oito) meses, 
desde que haja autorização formal da autoridade competente e obser-
vados os seguintes requisitos: 2 .1 .1 . Os serviços tenham sido prestados 
regularmente; 2 .1 .2 . A Administração mantenhainteresse na realização 
do serviço; 2 .1 .3 . O valor do contrato permaneça economicamente 
vantajoso para a Administração; e 2 .1 .4 . A CONTrATADA manifeste 
expressamente interesse na prorrogação .2 .2 . A CONTrATADA não 
tem direito subjetivo à prorrogação contratual . 2 .3 . A prorrogação de 
contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo . 
vALOr: 3 .1 . O valor total da contratação é de r$ 284 .990,00 (duzen-
tos e oitenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) . 3 .2 . No 
valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indi-
retas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impos-
tos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, e comerciais fiscais 
incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação . 3 .3 . O valor acima é 
meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CON-
TrATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente 
prestados . DOTAÇÃO OrÇAMENTárIA: 1691 .06 .183 .205 .4615 .0
001 .339039 .27 .0 .10 .1 . SIGNATárIOS: Marcelo Orrico De Souza e 
João Carlos Guimarães Cirino . Assinatura em: 04/08/2017

10 cm -04 994398 - 1

fundação caio martinS

 Publicação – 007-Pregão Eletrônico nº 12/2017-Processo nº 2161012 
000012/2017
A Fundação Educacional Caio Martins - FuCAM, por meio Diretoria 
de Planejamento, Gestão e Finanças, torna público que realizará lici-
tação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2161012 - 12/2017, dia 23 
, de agosto, de 2017 às 09:30h, horário oficial de Brasília, objetivando 
a Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
instalação e montagem de sistema de irrigação para canteiro de mudas 
com fornecimento de equipamentos, materiais e mão-de-obra especia-
lizada, para o Centro Educacional de Carinhanha da Fundação Caio 
Martins – FuCAM . O Edital encontra-se à disposição dos interessados 
no site www .compras .mg .gov .br . Maiores informações pelo telefone: 
(31) 3916-7803/3916-7836 ou pelo e-mailcid .maia@fucam .mg .gov .
brc/c gervasio .silva@fucam .mg .gov .br . Gervasio Araujo da Silva - 
Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017 .

4 cm -04 994231 - 1

Publicação – 006-Pregão Eletrônico nº 16/2017-
Processo nº 2161012 000016/2017

A Fundação Educacional Caio Martins - FuCAM, por meio Diretoria 
de Planejamento, Gestão e Finanças, torna público que realizará lici-
tação na modalidade PregãoEletrônico nº 2161012 - 16/2017, dia 21 , 
de agosto, de 2017 às 09:30h, horário oficial de Brasília, objetivando 
a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de 
ração para bovinos, suínos, aves e suplementos vitamínicos e minerais 
para atendimento a demanda do Centro Educacional da Fundação Edu-
cacional Caio Martins – FuCAM de Buritizeiro/MG . O Edital encon-
tra-se à disposição dos interessados no site www .compras .mg .gov .br . 
Maiores informações pelo telefone: (31) 3916-7803/3916-7836 ou pelo 
e-mail cid .maia@fucam .mg .gov .br c/c gervasio .silva@fucam .mg .gov .
br .Gervasio Araujo da Silva - Belo Horizonte, 03 de agosto de 2017 .

3 cm -04 994006 - 1
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