
Minas Gerais  diário do executivo quarta-feira, 12 de Maio de 2021 – 45 
rATiFiCAÇÃo Do ATo DE DiSPENSA DE LiCiTAÇÃo

(PROCESSO DE COMPRA: SEI 1370.01.0011988/2021-89)
Ratifico o ato de reconhecimento de situação de contratação direta, 
nos autos do procedimento de dispensa de licitação, com fundamento 
no artigo 24, inciso viii, da Lei Federal nº 8 .666, de 21 de junho de 
1993, e no art . 9º da resolução Semad nº 3 .041, de 30 de dezembro de 
2020, consoante análise por meio da Nota Jurídica ASJur .SEMAD n .º 
62/2021, para o pagamento de R$ 525,34 (quinhentos e vinte e cinco 
reais e trinta e quatro centavos)  a Fundação João Pinheiro, inscrita no 
CNPJ nº. 17.464.652/0001-80, estabelecida na Alameda das Acácias, 
70 Bairro São Luís, Pampulha, Belo Horizonte, referente à inscrição 
de 1 (um) servidor para o curso aberto “Formação de Pregoeiros”, a ser 
realizado entre os dias 17 a 21 de maio de 2021 .

Belo Horizonte, 10 de maio de 2021 .
Ana Carolina Miranda Lopes de Almeida - 

Subsecretária de Tecnologia, Administração e Finanças
Delegação conferida por meio da resolução SEMAD 

nº 3 .041, de 30 de dezembro de 2020
4 cm -11 1479735 - 1

DECiSÃo DoS BENS APrEENDiDoS EM 
ProCESSoS DE AuToS DE iNFrAÇÃo

A Superintendência de regularização regional do Jequitinhonha – 
SUPRAM JEQUI notifica os autuados abaixo relacionados, por esta-
rem em local ignorado, incerto ou não sabido, da decisão administra-
tiva sobre os bens apreendidos pelos respectivos autos de infração . Para 
mais informações os autuados deverão entrar em contato com a Dire-
toria Regional de Controle Processual / Núcleo de Autos de Infração 
Jequitinhonha, no endereço Avenida da Saudade, nº 335 – Centro – Dia-
mantina/MG – Fone: (38) 3532-6665.

Autuado Nº do Ai Decisão sobre a apreensão

Nelito vaz Nogueira
CPF: 829 .342 .826-00 265832/2020

Perdimento imediato de todos 
os bens indicados no auto de 
infração

4 cm -11 1479636 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
CoNTrATo - ForNECiMENTo DE GáS

Contrato nº 2101.12.01.001/2021, celebrado entre o Instituto Estadual 
de Florestas - IEF, por intermédio da Unidade Regional de Florestas e 
Biodiversidade Mata e a Empresa A A Nascimento e Cia Ltda . objeto: 
Fornecimento de Gás GLP (Botijão 13 kg),buscando atender as necessi-
dades todas unidades da urFBio Mata, que será executado de acordo 
com as especificações e detalhamentos do Termo de Referência da Cota-
ção Eletrônica de Preços-COTEP n° SEI: 2100.01.0003966/2021-18. O 
fornecimento será feito mediante solicitação da Contratante . valor glo-
bal do contrato: R$6.628,00(seis mil,seiscentos e vinte e oito reais).Do
taçõesorçamentárias:2101 .18 .122 .701 .2500 .0001 .3 .3 .90 .30 .27 .0 .31 .1 . 
Prazo de duração do Contrato:12 (doze) meses, a contar da data de sua 
publicação no Diário Oficial de Minas Gerais. Ubá, 10/05/2021.

 (a)Laio Verbeno Sathler
 Supervisor da urFBio Mata

 (b)Anne Abreu Nascimento
 Empresa A A Nascimento e Cia Ltda

4 cm -11 1479486 - 1

rEQuEriMENTo DE AuToriZAÇÃo PArA 
iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha do iEF torna 
público que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização 
para intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para Intervenção Ambiental - DAIA, conforme o(s) processo(s) abaixo 
identificado(s):*Tomio Fukuda e outros– CPF/CNPJ:361.963.559-53 
intervenção com Supressão de Cobertura vegetal Nativa, em área 
de preservação permanente–, Diamantina/MG – Processo SEI 
2100.01.0028652/2021-80 em 11/05/2021 

(a) Eliana Piedade Alves Machado. Supervisora.
3 cm -11 1479758 - 1

iNForMA SoLiCiTAÇÃo DE AuToriZAÇÃo 
PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do iEF, torna público 
que os requerentes abaixo identificados solicitaram Autorização 
para intervenção Ambiental por meio de Documento Autorizativo 
para intervenção Ambiental - DAiA, conforme os processos identi-
ficados: *Maria Elisete de Resende Chaves- Morro Grande, CPF nº: 
450 .663 .106-50, Corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas 

vivas, Resende Costa-MG, Processo Nº 2100.01.0026858/2021-19, 
em: 07/05/2021; *Roberto Carlos Jacinto ME, Sítio Guerra, CNPJ nº: 
18.401.479/0001-33, Supressão de vegetação nativa, com ou sem des-
toca, para uso alternativo do solo, Coronel xavier Chaves-MG, Pro-
cesso Nº 2100.01.0027 257/2021-12, em: 10/05/2021.

Barbacena, 11 de Maio de 2021
Ricardo Ayres Loschi – Supervisor Regional do IEF.

iNForMA iNDEFEriMENTo DE SoLiCiTAÇÃo DE 
AuToriZAÇÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL

o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do iEF torna público que 
foi indeferido requerimento de Autorização para intervenção Ambien-
tal do processo abaixo identificado:*Maria Elisete de Resende Chaves, 
Morro Grande, CPF nº 450 .663 .106-49, Corte ou aproveitamento de 
árvores isoladas nativas vivas, resende Costa-MG, data da decisão: 
11/05/2021.

Barbacena, 11 de Maio de 2021
Ricardo Ayres Loschi – Supervisor Regional do IEF.

iNForMA CoNCESSÃo PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL
o Supervisor regional da urFBio Centro Sul do iEF torna público 
que foi concedida Autorização para intervenção Ambiental por meio 
de Documento Autorizativo para intervenção Ambiental - DAiA, con-
forme o processo identificado: *Aumir Amaral do Carmo - Me, Mundo 
Novo ou Mata Cachorro - CNPJ nº : 03.374.593/0001-44, Intervenção 
em APP sem supressão de vegetação nativa, Carandaí-MG, Processo 
Nº: 2100.01.0017668/2021-22, DAIA nº 2100.01.0017668/2021-22, 
em área autorizada de 0,0750 (ha); Validade: Vinculado a Licença 
Ambiental .

Barbacena, 11 de Maio de 2021
Ricardo Ayres Loschi – Supervisor Regional do IEF.

9 cm -11 1479795 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
Extrato do Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação Mútua nº . 
12/2019 firmado entre o Instituto Estadual de Florestas – IEF e o Muni-
cípio de Buritis . objeto: o aditamento da Cláusula Segunda – Das 
obrigações das Partes, em razão de mudanças ocorridas no decorrer do 
prazo de vigência do referido termo .
Data da Assinatura: 11 de maio de 2021 .

unaí, 11 de maio de 2021 .
(a) Marcos Roberto Batista Guimarães – Supervisor Regional 
da unidade regional de Florestas e Biodiversidade Noroeste

3 cm -11 1480034 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

 ExTrATo DE CoNTrATo
CoNTrATo Nº 9275490/2021 - Processo SEI nº 
1500.01.0022688/2021-25. Partes: SEPLAG e a EMPRESA TELTEC 
SoLuTioNS LTDA . objeto: contratação de serviços de tecnologia da 
informação e comunicação, de subscrição de licenças de uso de softwa-
res Microsoft, do tipo suíte de escritório, que serão prestados nas condi-
ções estabelecidas no Termo de referência, anexo do Edital . vigência: 
12 meses, a contar de sua publicação. Valor: R$1.287.670,59. Dotação 
orçamentária: 1501 .04 .122 .161 .4484 .0001 .33 .90 .40 .02 .0 .10 .1 . Assi-
nam: Marilene Bretas Campos, pela SEPLAG, e rafael Araújo Silva, 
pela TELTEC SoLuTioNS LTDA .

3 cm -11 1479997 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
AviSo DE LiCiTAÇÃo

A ProDEMGE comunica que está realizando o Pregão Eletrônico nº 
007/2021, Processo de Compra 5141001 039/2021, para contratação 
de apólice de seguro para cobertura dos bens patrimoniais de proprie-
dade ou uso exclusivo da Companhia de Tecnologia da informação do 
Estado de Minas Gerais – Prodemge e de terceiros sob sua guarda e cus-
tódia. Especificações e demais condições de participação constam no 
Edital à disposição dos interessados nos sites: www .compras .mg .gov .br 
ewww .prodemge .gov .br . Data da sessão: 24 de maio de 2021às 09:30 
horas . 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021 . 
Antônio viana Passos Neto – Diretor – Diretoria 

Administrativa e Financeira . 

roberto Tostes reis – Diretor- Presidente – Presidência .
4 cm -11 1480045 - 1

 ExTrATo Do TErMO ADITIVO Nº PS-824/17-06 
firmado em 10/05/2021 entre MGS e a PRODEMGE. Objeto: Repac-
tuação e atualização dos anexos presentes na Cláusula Primeira – Do 
objeto, que integram o contrato, em função do reajuste do salário 
mínimo para R$ 1.100,00 (mil e cem reais), impactando nos valores 
de insalubridade e em função da Convenção Coletiva de Trabalho do 
SINDEAC, que fixa, a partir de 1º de janeiro de 2021, o reajuste de 
4,5% sobre os salários. O valor mínimo de vale alimentação, previsto 
na CCT é de R$ 22,28. 

2 cm -11 1479665 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

rESuLTADo DE ProCESSo LiCiTATÓrio HoMoLoGADo
Pregão Eletrônico nº: 011/2021 - Registro de preços de equipamento 
de proteção individual (perneira de segurança, bota térmica, mangote 
de proteção térmico e luva de borracha).. Empresas Adjudicatárias: 
Forte Sinal Equipamentos - Eireli (CNPJ/MF: 26.729.755/0001-15), 
Lote 01, Valor: R$33.836,50; EVOLUTION - Equipamentos de Prote-
ção Individual Eireli (CNPJ/MF: 14.959.252/0001-57), Lote 02, Valor: 
R$1.680,00; Empreendimento Comercial Saara Ltda ME (CNPJ/MF: 
00.944.944/0001-17) Lote 03, Valor: R$ 7.419,36; Orgênio Gonçalves 
Viana LTDA, Lote 04, Valor: R$7.000,00.

3 cm -11 1479625 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
TorNA SEM EFEiTo

Torna sem efeito a publicação do Extrato do 10º Termo de prorrogação 
de Ex Officio ao Convênio nº 2483/2013 –. Publicado no “DOE-MG”, 
do dia 04/05/2021 Pág. 65, Coluna III.

1 cm -11 1479726 - 1

 TErMo DE rATiFiCAÇÃo Do ATo DE 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 26/2020

 REFERÊNCIA: NOTA JURIDICA Nº 461/2020. INTERESSADO: 
SECrETAriA DE ESTADo DE SAÚDE . DESPACHo: rATiFiCo o 
Ato de inexigibilidade de Licitação, com fulcro no artigo 25, caput, da 
Lei Federal nº 8.666/93, visando a contratação de serviços ambulato-
riais referente ao Contrato nº 07/2021, a serem prestados pelo Laborató-
rio Nossa Senhora da Guia Ltda  -ME, CNPJ Nº 19.984.283/0001-81, do 
município de Igaratinga/MG. Valor mensal estimado: R$ 4.031,40 (qua-
tro mil, trinta e um reais e quarenta centavos. Valor global estimado: R$ 
241.884,00 (Duzentos e quarenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro 
reais) . Dotação orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 
– 92.1  A vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) meses. 

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021 . 
Sra . Juliana ávila Teixeira - Subsecretária de regulação 

do Acesso a Serviços e insumos de Saúde .

4 cm -11 1480040 - 1

CoMiSSÃo DE APurAÇÃo DE irrEGuLAriDADES 
CoMETiDAS Por ForNECEDorES

A Diretora de Medicamentos Especializados da SES, no uso da com-
petência atribuída pelo Decreto Estadual nº 45.902/2012 e pela Resolu-
ção SES/MG nº 7.353/2020, com fundamento nas razões constantes no 
Parecer Técnico SES/SUBPAS-SAF-DMESP nº. 1/2021 (29007516); 
PAP nº 001/2021 - DMESP (Processo SEI 1320.01.0046524/2021-97), 
DECiDE instaurar Processo Administrativo Punitivo, em desfavor de 
DF MEDDiSTriBuiDorA DE MEDiCAMENToS Do DiSTriTo 
FEDERAL LTDA.- CNPJ: 06.555.701/0001-73.
A demandada poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do 
recebimento da notificação, apresentar Defesa Prévia por petição 
escrita, acompanhada de todas as provas inerentes - SoB PENA DE 
PrECLuSÃo CoNSuMATivA .

3 cm -11 1479584 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

EXTRATO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 9275.632/21
Partes: FuNDAÇÃo HEMoMiNAS e a empresa MiNAS GErAiS 
MATEriAiS DE CoMBATE A iNCÊNDio LTDA . - ME . objeto: 
Prestação de Serviço deatualização/elaboração de projeto de Prevenção 
de Combate a incêndio e Pânico do Hemonúcleo de Patos de Minas da 
Fundação Hemominas. Vigência 05 (cinco) meses, contados da data da 
sua publicação no Diário Oficia. Valor: R$ . 2.500,00 D.O: 2321 10 302 
1234 540 0001 3 3 90 3981 , iAG 0, Fonte: 10 - iPu: 1 ; unidade de Pro-
gramação do Gasto - uPG 252, unidade Executora: 2320 .002 .

ExTrATo PriMEiro TErMo ADiTivo 
AO CONTRATO 9248.922/2020

que entre si celebram a FuNDAÇÃo HEMoMiNAS e a empresa viso-
mes Comercial Metrológica Ltda Objeto: fica o mesmo prorrogado por 
12 (doze) meses, a partir de 27 de maio de 2021 até 26 de maio de 
2022, ficando o valor total do contrato reduzido, a partir de 27/05/2021, 
em aproximadamente 10,4% (dez inteiros e quatro décimos por cento).
Dessa maneira, o valor do contrato passa de R$ 439.000,00 (quatrocen-
tos e trinta e nove mil reais)paraR$ 396.990,00 (trezentos e noventa e 
seis mil, novecentos e noventa reais) . D .o 2321 10 302 1234 5400001 
3 3 90 39 21; Fonte:10; Procedência: 1; iAG: 0; u .E: 2320002e uPG: 
262 .

ExTrATo Do PriMEiro TErMo ADiTivo 
AO CONTRATO Nº. 9264.048/20

que entre si celebram a FuNDAÇÃo HEMoMiNAS e a empresa 
CELSo ANTÔNio DA SiLvA CPF 579 .897 .376-04 . objeto: Con-
forme o disposto no art. 65, II, “d” da Lei nº 8.666/93 e subitem 8.1 
da Cláusula oitava do contrato original, para a manutenção do equi-
líbrio econômico financeiro inicial do contrato e considerando o novo 
preço comprovadamente praticado, o valor unitário do item 01 do Lote 
01 fica atualizado, a partir de 01/04/2021.Valor total: passando, pois, o 
valor total do contrato de R$963,72(novecentos e sessenta e três Reais e 
setenta e dois centavos) para R$1.215,72(mil duzentos e quinze Reais e 
setenta e dois centavos) . D .o . 2321 10 302 1234 5400001 3 3 90 30 27; 
Fonte:10; Procedência: 1; iAG: 0; u .E: 2320020 e uPG: 804 .

ExTrATo Do TErCEiro TErMo ADiTivo 
AO CONTRATO Nº. 9241.483/20

que entre si celebram a FuNDAÇÃo HEMoMiNAS e a empresa 
ABBoTT LABorATÓrioS Do BrASiL LTDA . objeto: De acordo 
com o disposto no subitem 10.1.11 da Cláusula Décima do Con-
trato Original, e art. 65, I, b, c/c art. 65, parágrafo 1º, da Lei Fede-
ral n.º8.666/93, o quantitativo inicialmente contratado fica suprimido, 
a partir da data da assinatura do presente instrumento, em, aproxi-
madamente, 12,58%(doze inteiros e cinquenta e oito centésimos por 
cento), relativamente ao Lote único, item 01 . valor: Fica, assim, o 
valor original atualizado total contratado reduzido em, aproximada-
mente, 3,77%(três inteiros e setenta e sete centésimos por cento), o 
que corresponde a R$321.824,00(trezentos e vinte um mil oitocentos 
e vinte e quatro Reais), passando de R$8.628.321,20 (oito milhões 
seiscentos e vinte e oito mil trezentos e vinte e um reais e vinte cen-
tavos) para R$8.306.497,20 (oito milhões trezentos e seis mil qua-
trocentos e noventa e sete reais e vinte centavos) .D .o: 2321 10 302 
1234 5400001 3 3 90 30 13; Fonte:10; Procedência: 1; iAG: 0; u .E: 
2320002e uPG:255 .

12 cm -11 1480001 - 1

DECiSÃo CiAPA
PROCESSO CIAPA Nº 2320.01.0010651/2020-37

A Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação HEMo-
MiNAS no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art . 14 
do Decreto Estadual nº 45.822/2011, tendo em vista o Relatório 02 do 
Processo CIAPA nº 2320.01.0010651/2020-37, oriundo do Processo 
de Compra nº 2320310 000081/2018, Contrato nº 9213.665/2019 , 
DECiDE aplicar à empresa MAxLAB ProDuToS PArA DiAG-
NÓSTICOS E PESQUISAS LTDA/CNPJ N. 04724729/0001-61, a 
penalidade de Suspensão Temporária do Direito de Licitar pelo período 
de 12 (doze) meses e Multa no valor de R$ 4.966,00 (quatro mil, nove-
centos e sessenta e seis reais), relativo a 20% do montante do descum-
primento contratual, nos termos da Cláusula Terceira, 3 .1 .1 e Cláusula 
Nona, 9 .3 e 9 .4 do Contrato e dos itens 3 e 6 do Termo de referência, 
em consonância com o disposto no art. 7º da Lei 10.520/2002, art. 87, 
incisos I e III da Lei 8.666/93, art. 3º, I da Lei Estadual 13.994/01, art. 
38, II e III, c/c art. 46, I do Decreto Estadual nº 45.902/2012. Regis-
tre-se, publique-se e cumpra-se .

Márcia Faria Moraes Silva
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças /HEMOMINAS

5 cm -11 1479507 - 1

FuNDAÇÃo EzEQuiEL DiAS - FuNED
EDITAL FUNED Nº 01/2021

rETiFiCAÇÃo Nº 01
A Fundação Ezequiel Dias elencada no Decreto Estadual 47.910 de 07 de abril de 2020, nos termos da Lei 23750 de 23/12/2020, bem como do Decreto n.º 48.097/20 torna pública a retificação processada no Edital Funed 01/2021, publicado em 08 de maio de 2021, que trata de Processo Seletivo Público 
Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público, no âmbito da Fundação Ezequiel Dias, nos termos da legislação e das normas deste Edital.
No item 5 - recursos, requisito 5 .3:
onde se lê:
O deferimento ou indeferimento do recurso será informado ao candidato pela respectiva comissão pelo sítio eletrônicohttp://www.funed.mg.gov.br/, bem como, publicado no Diário Oficial de Minas Gerais, em até 2 (dois) dias úteis a contar da data posterior ao encerramento do prazo recursal.
Leia-se:
O deferimento ou indeferimento do recurso será informado ao candidato pela respectiva comissão pelo sítio eletrônicohttp://www.funed.mg.gov.br/, em até 2 (dois) dias úteis a contar da data posterior ao encerramento do prazo recursal.

No anexo I - FUNED 06 - Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Qualificação; FUNED 07 - Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Qualificação e Validação de Sistemas Computadorizados e FUNED 08 - Técnico de Saúde e Tecnologia – Técnico em Edificações.
onde se lê:
Remuneração Bruta: R$ 1427,73.
Leia-se:
Remuneração Bruta: R$ 1700,03.

No anexo i - FuNED 01 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de projetos de transferência de tecnologias de vacinas .
onde se lê:

ANExo i
DESCriÇÃo DoS CArGoS EQuivALENTES, rEMuNErAÇÃo, ATiviDADES, CATEGoriAS ProFiSSioNAiS E PrÉ- rEQuiSiToS

FuNED 01 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de projetos de transferência de tecnologias de vacinas
Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/jeAYvP5JWmGJksRJ9

CArrEirA EQuivALENTE rEMuNErAÇÃo BruTA ESCoLAriDADE CArGA HoráriA ATriBuiÇÕES PrÉ-rEQuiSiToS 
oBriGATÓrioS vAGAS

Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – APST

3464,43 + GIEFS+R$53,00/dia, 
referente à ajuda de custo por dia 
efetivamente trabalhado

Nível superior 40 horas semanal, cum-
pridas diariamente

Preparar área de Preparo de Soluções e Formulação para certificação em Boas Práticas de Fabricação e início de operação. Parti-
cipar da definição dos parâmetros de processo de formulação de vacinas, soros e demais produtos biológicos. Desenvolver os kits 
de materiais necessários aos processos da área . Elaborar os procedimentos aplicáveis à área de Preparo de Soluções e Formulação 
da Produção Farmacêutica . Desenvolver os procedimentos de limpeza e esterilização . Elaborar as instruções de trabalho para uso 
e limpeza de equipamentos, em conjunto com os operadores de máquina . Atuar em interface com as demais áreas da Funed para 
execução da rotina de produção . Participar dos estudos de Holding Time . Participar dos estudos e coordenar a execução dos estudos 
de simulação asséptica. Participar na execução das validações de processo e limpeza. Realizar treinamentos e/ou programar treina-
mentos para os funcionários da área . Condição física compatível com a função, a ser declarada pelo candidato aprovado no exame 
admissional e podendo ser exigidos exames ou laudos complementares pela medicina do trabalho: Coordenação motora fina para 
montagem de sistema com consumíveis para produção asséptica e capacidade de operação de máquinas de processo de formulação 
asséptica. Não apresentar quadro alérgico à exposição de matérias-primas de fabricação de medicamentos

Graduação em Farmácia industrial ou 
Generalista; e Experiência profissio-
nal mínima de 02 anos comprovada 
em produção de indústria Farmacêu-
tica de medicamentos estéreis

1

Leia-se:
FuNED 01 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Analista de projetos de transferência de tecnologias de vacinas

Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/jeAYvP5JWmGJksRJ9

CArrEirA EQuivALENTE rEMuNErAÇÃo BruTA ESCoLAriDADE CArGA HoráriA ATriBuiÇÕES PrÉ-rEQuiSiToS 
oBriGATÓrioS vAGAS

Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – APST

3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia, 
referente à ajuda de custo por dia 
efetivamente trabalhado

Nível superior 40 horas semanal, cum-
pridas diariamente

Gerenciar projeto de transferência de tecnologia de medicamento biológico e atuar como fiscal de contrato entre Funed e transfe-
ridor de tecnologia . Atuar no planejamento e controle do projeto . realizar a integração das ações dos envolvidos no projeto, seja 
internamente na Funed ou com parceiros externos . Assessorar a gestão na tomada de decisões relacionadas à transferência de tecno-
logia. Verificar e atestar o cumprimento de cada fase do Plano de Transferência de Tecnologia. Gerar relatórios com análise crítica 
do andamento do projeto . Mapear e gerir os riscos envolvidos de forma a garantir as entregas pactuadas no cronograma do projeto . 
Leitura e interpretação de documentos técnicos e participação em reuniões com especialistas e representantes da empresa detentora 
da tecnologia, na língua inglesa .

Graduação em Farmácia ou Engenha-
ria Química ou Engenharia de Produ-
ção ou Biologia ou Biomedicina;

e

Experiência profissional mínima de 
02 anos comprovada em indústria de 
medicamentos biológicos;
e

Experiência profissional mínima de 
02 anos comprovada em gerencia-
mento de projetos de transferência de 
tecnologia .

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 3202105120049500145.

mayra.guimaraes
Realce



 46 – quarta-feira, 12 de Maio de 2021 Diário Do ExEcutivo Minas Gerais 
E no Anexo i - FuNED 03 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Arquiteto e urbanista

onde se lê:
FuNED 03 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Arquiteto e urbanista

Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato): https://forms.gle/gcxLVfo77ry69aev7
CArrEirA EQuivALENTE rEMuNErAÇÃo BruTA ESCoLAriDADE CArGA HoráriA ATriBuiÇÕES PrÉ-rEQuiSiToS oBriGATÓrioS vAGAS

Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – APST

3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia, 
referente à ajuda de custo por dia 
efetivamente trabalhado

Nível superior 40 horas semanal, cum-
pridas diariamente

Desenvolvimento de projetos complementares;
Elaboração de memorial Descritivo;
Acompanhamento de projetos;
Definições técnicas de áreas laboratoriais;
Especificação de materiais;
orçamentação; Planejamento .

Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Experiência profissional mínima de 02 anos comprovada em pro-
jetos arquitetônicos; ou em fluxos operacionais; ou em especificação de materiais construtivos para empresas 
da área de saúde. *A comprovação da experiência para esta vaga poderá ser através de carteira assinada ou de 
declaração da instituição contendo a informação das atividades desenvolvidas pelo profissional. Profissionais 
liberais poderão comprovar experiência através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registradas 
nos respectivos órgãos de controle (CAL).

1

Leia-se:
FuNED 03 - Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia – Arquiteto e urbanista

Link formulário inscrição (para preenchimento do candidato):https://forms.gle/gcxLVfo77ry69aev7
CArrEirA EQuivALENTE rEMuNErAÇÃo BruTA ESCoLAriDADE CArGA HoráriA ATriBuiÇÕES PrÉ-rEQuiSiToS oBriGATÓrioS vAGAS

Analista e Pesquisador de 
Saúde e Tecnologia – APST

3464,43 + GIEFS +R$53,00/dia, 
referente à ajuda de custo por dia 
efetivamente trabalhado

Nível superior 40horas semanal, cum-
pridas diariamente

Desenvolvimento de projetos de arquitetura;
Elaboração de memoriais Descritivos; Acompanhamento de 
projetos; Definições técnicas de áreas laboratoriais;
Especificação de materiais; Orçamentação; Planejamento .

Graduação em Arquitetura e Urbanismo e Experiência profissional mínima de 02 anos comprovada em pro-
jetos arquitetônicos; ou em fluxos operacionais; ou em especificação de materiais construtivos para empresas 
da área de saúde .

*A comprovação da experiência para esta vaga poderá ser através de carteira assinada ou de declaração 
da instituição contendo as informações das atividades desenvolvidas pelo profissional. Profissionais liberais 
poderão comprovar experiência através de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) registradas nos res-
pectivos órgãos de controle (CAU).

1

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em referência .
 Belo Horizonte, 11 de maio de 2021 .

 Dario Brock ramalho
 Presidente da Fundação Ezequiel Dias

80 cm -11 1480043 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 062/2021, objeto: 
Equipamentos eArtigos deLaboratório: cubetas, frascos e fluido 
para refrigerador de ultra baixa temperatura . o edital estará dispo-
nível no site: www .compras .mg .gov .br . o prazo para o envio das 
propostas comerciais será até às 08h00min do dia 25/05/2021, e 
início da sessão de lances será às 09h00min do dia 26/05/2021. 
Belo Horizonte, 11 de maio de 2021 .

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 079/2021, objeto: 
Móveis para Laboratório: estante ventilada para acomodação de 
gaiolas ou mini isoladores para camundongo - material de escritó-
rio: apoio para pés emaço carbono. 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 25/05/2021, e início da 
sessão de lances será às 09h00min do dia 26/05/2021. Belo Hori-
zonte, 11 de maio de 2021 .

A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna público a rea-
lização do Pregão Eletrônico nº 2261032 051/2021, objeto: Arti-
gos de Laboratório: funil buchner de porcelana do tipo analítico 
e com placa perfurada fixa, papéisfiltro e sistemas de filtração. 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 
27/05/2021, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
28/05/2021. Belo Horizonte, 11 de maio de 2021.

6 cm -11 1479940 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG
AviSo DE LiCiTAÇÃo Do HoSPiTAL 

rEGioNAL JoÃo PENiDo .
A FuNDAÇÃo HoSPiTALAr Do ESTADo DE MiNAS 
GERAIS, através de sua unidade administrativa HOSPITAL 
rEGioNAL JoÃo PENiDo, comunica a quem possa interes-
sar a publicação de edital de licitação do seguinte processo lici-
tatório processo de compra nº 0519031 119/2021- SERVIÇOS 
DE LoCAÇÃo DE SiSTEMA DE GErAÇÃo DE váCuo 
CLÍNiCo PArA o CoMPLExo Do HoSPiTAL rEGioNAL 
JOÃO PENIDO DA REDE FHEMIG. Data: 24/05/2021 às 10:00 
hs . Editais disponíveis no site WWW .CoMPrAS .MG .Gov .Br . 
Informações pelo telefone: (32) 3691-9523. HRJP/COMPRAS

3 cm -11 1479966 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo DA FuNDAÇÃo HoSPiTALAr 
Do ESTADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG

Espécie Contrato firmado entre a FHEMIG/HRB-JA e a MMOL 
refeições Coletivas Ltda . objeto: Prestação de serviços de ali-
mentação e nutrição com produção e distribuição de refeições 
aos pacientes, seus acompanhantes, servidores e crianças da 
creche, para as unidades da rede FHEMiG: CHPBe HrBJA 
Valor: R$ 4.255.185,60 (total estimado) Vigência: 180 (cento e 
oitenta) dias,a partir de 08de maiode 2021 Número do Processo: 
0525005/124/2021 Modalidade: Dispensa de Licitação Dota-
ção orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4063 .0001 objeto de gasto: 
339039-03 F 10.1Data de Assinatura: 10/05/2021

3 cm -11 1479549 - 1

rATiFiCAÇÃo Do ATo DE iNExiGiBiLiDADE
Considerando o disposto no art. 25, caput c/c art. 26 da Lei Fede-
ral nº 8.666/93 e delegação de Competência conferida pela Por-
taria Presidencial nº 1 .807, de 16 de março de 2021, publicada 
no DOE em 17/03/2021, RATIFICO o ato de INEXIGIBILI-
DADE nº 0500005 24/2021, SEI 2270.01.0004615/2021-65- 
para contratação da empresaviAÇÃo NoSSA SENHorA DA 
CoNCEiÇÃo LTDA- viNSCoL, inscrita no CNPJ sob o nº 
24.314.643/0001-78, para a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
GESTÃo DE vALE TrANSPorTE PArA oS SErviDorES 
LoTADoS NA ADMiNiSTrAÇÃo CENTrAL DA FHEMiG . 
Valor Global: R$ 4.835,88 (Quatro mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais e oito centavos) .

Belo Horizonte, 11 de maio de 2021 .
Lucas Salles de Amorim Pereira

3 cm -11 1479683 - 1

 AviSo DE LiCiTAÇÃo
FHEMIG/Hospital Regional Antônio Dias situado à Rua Major 
Gote, 1231 - Centro - Patos de Minas - MG, comunica aos inte-
ressados a realização dos processos: 1) Processo nº 0518005 
073/2021 – Pregão Eletrônico, cujo objeto é a contratação de 
serviço de manutenção corretiva para a Subestação do Hospital 
Regional Antônio Dias – HRAD/FHEMIG, abrangendo todo o 
sistema de Entrada de Energia e interligação das Plantas de Gera-
ção Alternativa existentes, garantindo a disponibilidade operacio-
nal da unidade . As propostas comerciais deverão ser encaminha-
das através do site: www.compras.mg.gov.br. A abertura da sessão 
de pregão terá início previsto para o dia 27/05/2021 às 08h30min. 
Editais à disposição no site www .compras .mg .gov .br e Setor de 
Coordenação de Compras e Logística da unidade . Maiores infor-
mações pelo telefone: 34 .3818 .6008 . Setor de Coordenação de 
Compras e Logística/HRAD/FHEMIG. E.mail: hrad.apoiocom-
pras@fhemig.mg.gov.br. Patos de Minas, 11 de maio de 2021.

4 cm -11 1480035 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo DA FuNDAÇÃo 
HoSPiTALAr Do ESTADo DE MiNAS GErAiS - FHEMiG

Espécie: 4º Termo Aditivo ao contrato de Prestação de Ser-
viço de Fornecimento de Vales-Transportes entre a FHEMIG/ 
CHPB e a Cidade das rosas Transporte Coletivo Ltda . objeto: 
Prorrogação da vigência contratual por 12 meses e supressão 
de quantitativo. Valor: R$ 137.465,25 (total estimado) Vigên-
cia: 26/05/2021 até 25/05/2022 Número do Processo: 09/2017 
Modalidade: inexigibilidade de Licitação Dotação orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4063 .0001 objeto de gasto: 339049-04 F 10 .1 
Data de Assinatura: 11/05/2021

3 cm -11 1479613 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
A FHEMIG, através do Hospital Regional de Barbacena Dr. José 
Américo - HRBJA, Unidade 0525005, torna público que reali-
zará o seguinte PREGÃO ELETRÔNICO: Processo 99/2021, no 
dia 25/05/2021, às 09:00 horas, para decolchão piramidal, para 
o Hospital Regional de Barbacena Dr. José Américo. As Propos-
tas Comerciais e os documentos exigidos para habilitação deve-
rão ser encaminhados por meio do site www .compras .mg .gov .br 
até a data e horário marcado para a abertura da sessão. O Edital 
pode ser obtido no portal de compras: www .compras .mg .gov .br 
ou no setor de Compras/HRB/FHEMIG Barbacena/MG – Tel.(32) 
3339-1644 – e-mail: hrb.compras@fhemig.mg.gov.br.

3 cm -11 1479620 - 1

 AviSo DE LiCiTAÇÃo
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, através de sua 
unidade Casa de Saúde Padre Damião, comunica a quem posso 
interessar a abertura do seguinte Processo Licitatório:
-Processo nº 03/2021 - Pregão nº 01/2021, Aquisição 
deCestaBásica,sobdemanda,futura e eventual, paraatender a Casa 
de Saúde Padre Damião /FHEMIG - Abertura: dia 25/05/2021, às 
09:00 horas .  Edital disponível no site www .compras .mg .gov .br . 
Informações pelo Tel. (32) 3533-8838 ou 3533-8811;

2 cm -11 1479487 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
SrE TEÓFiLo oToNi 

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar  ANTÔNio LoPES DoS SANToS  torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará no dia 
19/05/2021, às 10:00 horas, Processo Licitatório nº01/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da  E .E orLANDo TAvArES  
, localizada na rua Maranhão, nº 900 Distrito Ponto de Maram-
baia, Caraí  - CEP:39.812-000, e-mail: escola.146544@educacao.
mg.gov.br. Até o dia 18/05/2021 as 09:00 h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar  ANTÔNio DuArTE SoBriNHo  torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará no dia 
19/05/2021, às 17:00 horas, Processo Licitatório nº01/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da  E .E ANToNio DuArTE 
SoBriNHo , localizada na rua itambacuri, nº 188- Centro- CEP .: 
39.835.000, telefone- 033-3513-1120- e-mail, escola.146471@
educacao.mg.gov.br , até o dia  18/05/2021 as 12:00 h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA –  AGriCuLTurA FAMiLiAr 

A Caixa Escolar Paulo Freire, realiza  Chamada Pública  
Nº02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da resolu-
ção FNDE  nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Vendas até 
o  dia 21/06/2021 as 13:00 horas na sede da E.E.GEORGINA 
FERREIRA BATISTA,LOCALIZADA NA Rua da Saudade , s/n, 
prédio 01- Centro – CATUJI- CEP – 39.816.000- TEL. 33-3532-
9205- e-mail:> escola.330591@educacao.mg.gov.br. Os quanti-
tativos dos  gêneros alimentícios estarão disponíveis na própria 
escola onde  poderão ser retirados os editais ou poderão ser solici-
tados pelo e-mail acima .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar PAuLo FrEirE torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 20/05/2021, às 13:00 
horas, Processo Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E . GEorGiNA FErrEirA BATiSTA, loca-
lizada na Rua da Saudades, s/n, Centro, Catuji  CEP:39.816-000, 
Tel: (33) 3532-9205, e-mail: escola.330591@educacao.mg.gov.br 
até o dia 19/05/2021, às 12:30h

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar  viNiCiuS SANToS FErrEirA, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará no dia 
19/05/2021, às 14:00 horas, Processo Licitatório nº02/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da  EE, DE ENSiNo MÉDio, 
localizada na rua dos vilões, nº 01- Distrito do Maranhão , 
Carai- CEP .39 .810 .000,Telefone: 33-3531-4020, e-mail- esco-
la.372072@educacao.mg.gov.br  até o dia  19/05/2021 as 13:00 
h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar  viNiCiuS SANToS FErrEirA, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará no dia 
19/05/2021, às 14:30 horas, Processo Licitatório nº03/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da  EE, DE ENSiNo MÉDio, 
localizada na rua dos vilões, nº 01- Distrito do Maranhão , 
Carai- CEP .39 .810 .000,Telefone: 33-3531-4020, e-mail- esco-
la.372072@educacao.mg.gov.br  até o dia  19/05/2021 as 13:00 
h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA –  AGriCuLTurA FAMiLiAr 

A Caixa Escolar ANTÔNio FErrEirA, realiza  Chamada 
Pública  Nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação escolar . os Grupos Formais e informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da reso-
lução FNDE  nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Vendas até 
o  dia 02/06/2021 as 12:00 horas na sede da E.E DE ANTÔNIO 
FErrEirA,  localizada na rua Teodomiro Machado do Nasci-
mento, nº 119, Franciscopolis  CEP:39.895-000, Tel: (33) 3514-
5010 e-mail: escola.147222@educacao.mg.gov.br . Os quanti-
tativos dos  gêneros alimentícios estarão disponíveis na própria 
escola onde  poderão ser retirados os editais ou poderão ser solici-
tados pelo e-mail acima .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar viLA ForMoSA  torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 21/05/2021, às 09:00 
horas, Processo Licitatório nº02/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E ProFª . MiLCiA DE oLivEirA ABrAN-
TES, localizada na rua  Professor Mendonça, nº 515, Nossa Sra . 
de Fátima, Itambacuri  CEP:39.830-000,Tel:(33)3511-1477,e-
mail:escola.146781@educacao.mg.gov.br  , até o dia  21/05/2021 
as 08:30 h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar  CASSiMiro DE ABrEu, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 19/05/2021, às 
14:00 horas, Processo Licitatório nº01/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da  EE .CASSiMiro DE ABrEu, localizada na rua 
Tiradentes, s/n, Centro- Jampruca/MG., CEP,: 39.837.000, e-mail- 
escola.146501@educacao.mg.gov.br  até o dia  18/05/2021 as 
15:00 h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar  SANTA riTA DE CASSiA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 19/05/2021, às 
11:00 horas, Processo Licitatório nº02/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E CoroNEL ANTÔNio LoPES, locali-
zada na Rua Olga Corrêa, S/N, Jampruca, CEP:39.837-000, Tel: 
(33)3513-9494, e-mail: escola.146480@educacao.mg.gov.br, até 
o dia  18/05/2021 as 15:00 h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar  SANTA riTA DE CASSiA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará no dia 19/05/2021, às 
09:00 horas, Processo Licitatório 01/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E .E CoroNEL ANTÔNio LoPES, locali-
zada na Rua Olga Corrêa, S/N, Jampruca, CEP:39.837-000, Tel: 
(33)3513-9494, e-mail: escola.146480@educacao.mg.gov.br, até 
o dia  18/05/2021 as 15:00 h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar MESTrA ZuLMirA  torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 19/05/2021, às 13:00 
horas, Processo Licitatório nº01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da  E .E   STELLA ABrANTES, localizada na rua Francisco 
ricardo de Souza, nº 260- Bairro Tancredo Neves, Malacacheta 
– CEP 39.690.000 – tel. 33-3514-1552- e-mail:stellaabrantres@
gmail.com., até o dia  18/05/2021 as 15:00 h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
– uNiFiCADA- AGriCuLTurA FAMiLiAr 

As Caixas Escolares das escolas estaduais do município de  Mala-
cacheta: CAixA ESCoLAr MESTrA ZuLMirA, CAixA 
DEPuTADo CASTro PirES, CAixA ESCoLAr GLáuCiA 
DoS SANToS  PErEirA, CAixA ESCoLAr iSABEL ABrAN-
TES, CAixA ESCoLAr SANTo ANTÕNio Do MuCuri, 
CAixA ESCoLAr JuNCo DE MiNAS, CAixA ESCoLAr 
DE JAGuAriTirA, realizam  Chamada Pública uNiFiCADA 
Nº01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução 
FNDE  nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Vendas até o  dia 
02/06/2021 as 17:00 horas na sede da EE. STELLA ABRANTES, 
localizada na rua  Francisco ricardo de Souza, nº 260,  Tancredo 
Neves – Malacacheta- CEP: 39 .690 .000- Tel . 33-3514-1552, ou 
enviar para o e-mail da escola: escola.147192@educacao.mg.gov.
br . os quantitativos dos  gêneros alimentícios estarão disponíveis 
na própria escola onde  poderão ser retirados os editais ou poderão 
ser solicitados pelo e-mail acima .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA –  AGriCuLTurA FAMiLiAr 

A Caixa Escolar DE JAGuAriTirA, realiza  Chamada Pública  
Nº 01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da resolu-
ção FNDE  nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Vendas até 
o  dia 02/06/2021 as 13:00 horas na sede da E.E DE JAGUA-
riTirA, localizada na rua Augusto Cordeiro  nº 05, distrito de 
Jaguaritira, Malacacheta CEP:39.690-000, Tel: (33) 3021-9259, 
e-mail: escola.147281@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos 
dos  gêneros alimentícios estarão disponíveis na própria escola 
onde  poderão ser retirados os editais ou poderão ser solicitados 
pelo e-mail acima .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA –  AGriCuLTurA FAMiLiAr 

A Caixa Escolar AuGuSTo SoArES, realiza  Chamada Pública  
Nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução 
FNDE  nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Vendas até o  dia 
01/06/2021 as 16:00 horas na sede da E.E AUGUSTO SOARES, 
localizada na Fazenda Santo Antônio, s/n, Distrito de Novilhona,  
Novo Cruzeiro  CEP:39.821-000, Tel: (33) 8750-6369, e-mail: 
escola.326119@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos dos  gêne-
ros alimentícios estarão disponíveis na própria escola onde  pode-
rão ser retirados os editais ou poderão ser solicitados pelo e-mail 
acima .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA –  AGriCuLTurA FAMiLiAr 

A Caixa Escolar AuGuSTo SoArES, realiza  Chamada Pública  
Nº 03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da reso-
lução FNDE  nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Vendas 
até o  dia 01/06/2021 as 16:00 horas na sede da E.E AUGUSTO 
SOARES, localizada na Fazenda Santo Antônio,s/n, Distrito de 
Novilhona,Novo Cruzeiro  CEP:39.821-000, Tel: (33) 8750-6369, 
e-mail: escola.326119@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos dos  
gêneros alimentícios estarão disponíveis na própria escola onde  
poderão ser retirados os editais ou poderão ser solicitados pelo 
e-mail acima .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar AuGuSTo SoArES torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 19/05/2021, às 14:00 
horas, Processo Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E .E AuGuSTo SoArES  , localizada na Fazenda Santo 
Antônio, s/n, Distrito de Novilhona,  Novo Cruzeiro  CEP:39.821-
000, Tel: (33) 8750-6369, e-mail: escola.326119@educacao.
mg.gov.br.  até o dia 18/05/2021, às 14:00h

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar AuGuSTo SoArES torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará no dia 19/05/2021, às 14:00 
horas, Processo Licitatório nº 02/2021, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E .E AuGuSTo SoArES  , localizada na Fazenda Santo 
Antônio, s/n, Distrito de Novilhona,  Novo Cruzeiro  CEP:39.821-
000, Tel: (33) 8750-6369, e-mail: escola.326119@educacao.
mg.gov.br.  até o dia 18/05/2021, às 14:00h

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA –  AGriCuLTurA FAMiLiAr 

A Caixa Escolar Novo CruZEiro , realiza  Chamada Pública  
Nº 01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da resolução 
FNDE  nº 06/2020, para habilitação e Projeto de Vendas até o  
dia 01/06/2021 as 09:00 horas na sede da E.E EDUARDO MIL-
ToN DA SiLvA, localizada na rua valmira da Silva Cata Preta,  
nº 75, Anastácio roque,  Novo Cruzeiro, CEP:39 .820-000, Tel: 
(33) 3533-1307, e-mail: escola.147541@educacao.mg.gov.br. Os 
quantitativos dos  gêneros alimentícios estarão disponíveis na pró-
pria escola onde  poderão ser retirados os editais ou poderão ser 
solicitados pelo e-mail acima .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar Novo CruZEiro torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 19/05/2021, às 
13:00 horas, Processo Licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da E .E EDuArDo MiLToN DA SiLvA, locali-
zada na rua valmira da Silva Cata Preta,  nº 75, Anastácio roque 
, Novo Cruzeiro, CEP:39.820-000, Tel: (33) 3533-1307, e-mail: 
147541@educacao.mg.gov.br. até o dia 19/05/2021 às 12:00 h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
– uNiFiCADA- AGriCuLTurA FAMiLiAr 

As Caixas Escolares das escolas estaduais do município de  
NANuQuE: CE . áLvAro AMoriM, CE . ALvAro roMANo 
,CE, ANToNio BATiSTA DA MoTA, CE . GovErNADor 
BiAS ForTES, CE .JoSEPH STALiM roMANo, CE . PASTor 
PAuLo NoBrE Do NASCiMENTo, CE . PÉriCLES CoELHo, 
CE . STELLA MATuTiNA, CE . uNiÃo BENEFiCENTE oPE-
ráriA, CE . vALE Do MuCuri,  realizam  Chamada Pública 
UNIFICADA Nº01/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação escolar . os Grupos Formais e infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 36 da 

 
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 3202105120049500146.


