
 36 – quarta-feira, 09 de fevereiro de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED

EDiTAL FuNED Nº 01/2022 
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 tornam pública a retificação processada no 
Edital Funed 01/2022, publicado em 04 de fevereiro de 2022, que 
trata o Chamamento Público Emergencial 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 .
Excluir o item 10 .4 .2 a seguir:
 10 .4 .2 . Cartão de vacinação contra “hepatite B”; dT- difteria/tétano, 
dupla viral ou tríplice viral;

Excluir a letra ‘q’ do item11 a seguir:
q) Cartão de vacina contendo os registros: Hepatite B, Dupla adulto 
(tétano e difteria), Febre Amarela , Tríplice viral e CoviD 19 .

No requisito 4 do edital;
onde se lê:
4 . os candidatos que obtiverem pontuação inferior ao valor atribuído 
ao tempo mínimo de experiência profissional pontuado, conforme 
estabelecido no Anexo iii serão automaticamente excluídos do 
processo .
Leia-se:
4 . os candidatos que obtiverem pontuação inferior ao valor atribuído 
ao tempo mínimo/quantidade de experiência profissional ou curso 
pontuado, conforme estabelecido no Anexo iii não serão pontuados .

No anexo iii – Quadro de Distribuição de Pontos, nos quadros das 
vagas Funed i, FuNED ii, FuNED iii e FuNED iv, na coluna “ Tipo” 
de cada
de cada quadro;
onde se lê:
 Experiência Profissional
Leia-se:
 Experiência Profissional (Não serão consideradas para efeito de 
experiência profissional a realização de estágios (acadêmico e 
profissional), experiência de bolsista de mestrado, doutorado e pós-
doutorado, bolsista de pesquisa ou qualquer outro tipo de bolsa, 
docência e atuação em empresa júnior .) . 
Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital em 
referência .

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2022 . 
Dario Brock ramalho

 Presidente da Fundação Ezequiel Dias
10 cm -08 1590457 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo 
A FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS – FuNED, torna público a 
realização do Pregão Eletrônico nº 2261032 298/2021, objeto: 
reagentespara biologia molecular: brometo de etidio; edta; cloreto de 
magnésio;2-mercaptoetanol; dodecilsulfato de sódio; temed; dntpmix; 
base de oligonucleotideos; marcadores para DNA; kit para diagnostico 
molecular por PCR;kit para extração-amplificação-purificação de 
dna . 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 22/02/2022, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
23/02/2022 . Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2022 .

3 cm -08 1590268 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo DE miNAS GErAiS - FHEmiG
 rETiFiCAÇÃo Do rESuLTADo FiNAL E HoMoLoGAÇÃo – ProCESSo SELETivo SiMPLiFiCADo – 102/2021 Do CoMPLExo HoSPiTALAr DE urGÊNCiA – HJxxiii / HMAL / HiJPii .

A Diretora de Gestão de Pessoas da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 1.479 de 24/08/2018, publicada no Diário Oficial dos Poderes de Minas Gerais em 25/08/2018, e nos termos da Lei 23.750/2020 e Decreto Estadual 
48.097/2020, TORNA PÚBLICA a Retificação do Resultado Final e Homologação, referente ao Regulamento nº 102/2021 do Complexo Hospitalar de Urgência – HJXXIII / HMAL / HIJPII: Médico Infectologista - 24 horas.

Classificação unidade Função inscrição Nome do Candidato Nota validada Nota Entrevista Nota Final Situação
1º FHEMiG - CHu Médico infectologista - 24 horas 2101020136 MArTiNHo DE MENESES SouSA FiLHo 25 60 85 Classificado
2º FHEMiG - CHu Médico infectologista - 24 horas 2101020588 PAuLA PErDiGAo DE PADuA 20 60 80 Cadastro reserva
3º FHEMiG - CHu Médico infectologista - 24 horas 2101020629 KAriNA MArTiNS NoGuEirA NAPoLES NAKASHiMA 20 59,06 79,06 Cadastro reserva

Ana Costa rego Diretora de Gestão de Pessoas (DiGEPE)
8 cm -08 1590468 - 1

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 interessar a MArCAÇÃo da data 
do pregão do seguinte processo licitatório: processo de compra nº 
0519031 02/2022- visando AQuiSiÇÃo DE MoNiTor DE oxiDo 
NÍTriCo para uTiPED do HrJP . Data: 03/03/2022 às 09:00 hs  Editais 
disponíveis no site WWW .CoMPrAS .MG .Gov .Br .  informações 
pelo telefone: (32) 3691-9523 .  HrJP/CoMPrAS

3 cm -08 1590269 - 1

 ExTrATo DE CoNTrAToS E TErMoS 
ADiTivoS DA CASA DE SAÚDE

 PADRE DAMIÃO/ FHEMIG; Espécie: Contrato firmado entre a 
FHEMiG/ CSPD e (a) empresa viAÇÃo uBá TrANSPorTES 
LTDA . objeto: Prestação de Serviço de Gestão de vale Transportes 
para a CSPD/FHEMiG  valor: r$ 146 .604,00(estimativo)  vigência: 
12(Doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais.  Processo nº: Processo nº 
04/2022-: inexigibilidade- nº 01/2022  Dotação orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4176 .0001, objeto de gasto: 339049 .04- Fonte: 10 .1 .  
Data de Assinatura: 07/02/2022

3 cm -08 1590290 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo E TErMoS DA FHEMiG
CoMPLExo DE ESPECiALiDADES

Espécie: Contrato firmado entre o Complexo de Especialidades e a 
empresa PHiLiPS MEDiCAL SYSTEMS LTDA . objeto: Prestaçãode 
serviços de manutenção preventiva/corretiva para equipamento de 
raio-x (Arco Cirúrgico) da marca PHiLiPS sem fornecimento de 
peças . valor: r$36 .276,74(total estimado) . vigência: 09/02/2022 até 
08/02/2023 . Número do Processo: 640/2020  . Modalidade: iNEx . 
Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4178 .0001 objeto de Gasto: 
3390 .3921 . Fonte: 10 .1 Data da Assinatura: 08 de fevereiro de 2022 .

3 cm -08 1590531 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo A CoNTrATo 
DA FuNDAÇÃo HoSPiTALAr Do ESTADo 

DE MiNAS GErAiS – FHEMiG/CAMG
Espécie: QuArTo Termo Aditivo Ao CoNTrATo Nº 9178129 
firmado entre a FHEMIG e a MEDWORK SERVIÇOS MÉDICOS E 
PSiCoLÓGiCoS LTDA – EPP . objeto: Prorrogar a vigência contratual 
por 12 (doze) meses . vigência: início em 09/02/2022 e término em 
08/02/2023 . valor: r$ 33 .820,86 (total estimado) .Nº Processo: 190/2017 
Mod . Prel .Dotação orçamentária: 2271 .10 .122 .705 .2500 .0001 Nat . 
Desp . 3390 .39-99 fonte: 10 .1 .Data de Assinatura: 04/02/2022

3 cm -08 1590260 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo Do
 HoSPiTAL EDuArDo DE MENEZES

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/HEM e o (a) CONSÓRCIO 
ÓTiMo DE BiLHETAGEM ELETrÔNiCA . objeto: Prestação de 
serviço de gestão de vale transporte e crédito eletrônico, com CESSÃo 
DE uSo do cartão ÓTiMo de bilhetagem eletrônica e prestação 
de serviço relativo ao atendimento dos pedidos de vale-transporte 
eletrônicos através do mecanismo de carga a bordopara os servidores 
do Hospital Eduardo de Menezes, através do aplicativo “WEBSiGoM” . 
vigência: 10/02/2022 à 09/02/2023  . valor: r$ 513 .255,72 (Quinhentos 
e treze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) 
Total estimado . Número do processo: 0509025 – 803/2021 . Modalidade: 
inexigibilidade . Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4177 .0001 
objeto de gasto: 3390 .49 .04 . Fonte: 10 .1 .Data de assinatura: 07/02/2022 .  
Belo Horizonte, 09 de fevereiro de 2022 .

4 cm -08 1590471 - 1

ExTrATo DE CoNTrAToS E TErMoS ADiTivoS Do 
HoSPiTAL MATErNiDADE oDETE vALADArES/FHEMiG

 Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ MOV 
e o (a) 4TECH MANuTENÇÃo HoSPiTALAr, LABorAToriAL E 
rEFriGErAÇÃo LTDA  objeto: Prorrogação da vigência contratual 
por 12 meses .  valor: r$ 16 .299,84 (total estimado)  vigência: 08/04/2022 
até 07/04/2023 .  Número do Processo: 045/2021 Modalidade: PrEL .  
Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4177 .0001  objeto de gasto: 
339039-21 F 10 .1  Data de Assinatura: 06/01/2022

2 cm -08 1590275 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
ExTrATo DE EDiTAL DE LiCiAÇÃo PArA AQuiSiÇÃo 

DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS rECurSo ESTADuAL 
A Caixa Escolar Elizabeth Domingues torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 18/02/2022, às 14h00min, 
Processo Licitatório n° 01/2022, Modalidade CoNviTE para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do Termo de Compromisso 
950226/2021 . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E . E . rúmia Maluf, localizada na Praça 
Minas Gerais, n° 214, Bairro Satélite, João Monlevade, MG, CEP 
35930-259, Telefone nº (31) 38513967, email: escola.1035353@
educacao .mg .gov .br até o dia 17/02/022, às 17h00min .

3 cm -08 1590623 - 1

SrE CoroNEL FABriCiANo
rETiFiCAÇÃo DE EDiTAL

A Caixa Escolar “Dr ovÍDio DE ANDrADE” torna público a 
retificação do processo de licitação nº 01/2022 para aquisição de 
gêneros alimentícios para a alimentação escolar, publicado no MG de 
08/02/2022, página 41, col . 03 . onde se lê: Telefone (31) 3668670 . 
Leia-se: Telefone (31) 3668-6760 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “rosa Bárbara Coura” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/02/2022, 
às 10:00 horas, processo licitatório nº 02/2022, modalidade “Convite”, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE “raulino Cotta Pacheco”, localizada na 
rua Santa Catarina, n° 521, Amaro Lanari, Coronel Fabriciano – MG, 
CEP 35171-343, Telefone (31) 3823-6607, e-mail: escola.190918@
educacao .mg .gov .br até o dia 16/02/2022, às 12:00 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “PADrE QuiNTiLiANo BorGES” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/02/2022, 
às 8:30 horas, processo licitatório nº 01/2022, 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 “ProFESSor FrANCiSCo LETro”, localizada na rua 
Nova Almeida, n° 90, bairro: Giovannini, Coronel Fabriciano – MG, 
CEP 35170-129, Telefone (31) 3841-3729, e-mail: escola.190951@
educacao .mg .gov .br até o dia 16/02/2022, às 17:00 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Colégio Tiradentes da PMMG/ipatinga” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
22/02/2022, às 13:30 horas, processo licitatório nº 01/2022, modalidade 
“Convite”, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
da Alimentação Escolar Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede do “Colégio Tiradentes 
da PMMG/ipatinga”, localizada na rua Caxambu, n° 61, Centro, 
ipatinga – MG, CEP35 .160-039, Telefone (31)9821-1174, e-mail: 
tiradentespmmg@outlook.com, até o dia 21/02/2022, às 17:00 horas.

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Professora Haydée de Souza Abreu” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
17/02/2022, às 08:00 horas, processo licitatório nº 01/2022, modalidade 
“Convite”, para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Professora Haydée de Souza Abreu”, 
localizada na rua Tuia, n°101, Limoeiro, Timóteo/MG, CEP 35 .181-
422, Telefone (31) 3847-8646, e-mail: escola.326445@educacao.
mg .gov .br até o dia 16/02/2022, às 13 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Professora Nilza Luzia de Souza Butta” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
17/02/2022, às 09:00 horas, processo licitatório nº 01/2022, modalidade 
“Convite”, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos de 
Contrapartida Estadual para alimentação escolar . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE “Nilza Luzia de Souza Butta”, localizada na Av: Getúlio vargas, 
n° 1115, bairro: Caravelas, Cidade: ipatinga – MG, CEP 35 .164 .276, 
Telefone (31) 3827-0374, e-mail: financas.nilza@hotmail.com – até o 
dia 16/02/2022, no horário de 08:00 às 11:00 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar ProFª HiLDA DE ArAÚJo oSÓSorio ZAuZA 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 18/02/2022 às 9h, Processo Licitatório nº 01/2022, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE 
ESTADuAL . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE ProFª HiLDA DE ArAÚJo oSÓrio 
ZAuZA, localizada na Avenida Ana Moura, 5930 – Ana Moura – 
CEP 35183 240 – Telefone (31)3847 2723, e-mail: escola.191566@
educacao .mg .gov .br até o dia 17/02/2022, às 18h .

16 cm -08 1590651 - 1

 SuPEriNTENDÊNCiA rEGioNAL 
DE  ENSiNo DE CAMPo BELo

AviSo DE LiCiTAÇÃo
rEF .: PrEGÃo ELETrÔNiCo Nº 01/2022

 ProCESSo DE CoMPrA Nº 1261004 01/2022 .
A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio 
de sua Superintendência regional de Ensino de Campo Belo, torna 
pública a Licitação Pregão Eletrônico N .º 01/2022, que tem por objeto 
a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
elaboração de projetos executivo de arquitetura e de instalações de 
detecção, alarme e combate contra incêndio e pânico do prédio sede da 
Superintendência regional de Ensino de Campo Belo – MG; conforme 
descrições e especificações detalhadas no Edital e seus Anexos. A 
sessão pública terá início no dia 22/02/2022, às 09 horas . uma cópia do 
Edital poderá ser obtida no site www .compras .mg .gov .br e seecompras .
educacao .mg .gov .br . Mais  informações poderão ser obtidas por meio 
do e-mail sre.cbelo. compras@educacao.mg.gov.br.

4 cm -08 1590641 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
uNiFiCADA - AGriCuLTurA FAMiLiAr

As Caixa Escolares Polo Santos e Passabém, Caixa Escolar Brunhylt 
Drumond Lage Moreira, Caixa Escolar Dr . Costa, Caixa Escolar 
Professor Madureira de oliveira, Caixa Escolar Santa Maria, Caixa 
Escolar odilon Behrens, realizam a Chamada Pública nº 01/2022 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . 
os Grupos Formais, informais ou Fornecedores individuais (conforme 
previsto no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela 
resolução FNDE nº 04/2015) deverão encaminhar a documentação 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 28/02/2022 às 12h30min, 
ExCLuSivAMENTE Por E-MAiL, para o endereço eletrônico: 
escola.103641@educacao.mg.gov. Escola Polo: EE Luiza dos Santos 
Ferreira, localizada na rua das Palmeiras 46 – Centro, CEP 35810-000 
– Cidade Passabém, MG – Telefone 31-3838-1108 . os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/ . . 

4 cm -08 1590605 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE

A Caixa Escolar Dr . Fernando Alexandre torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 14 de fevereiro 
de 2022, às 13:30 horas, Processo licitatório nº 01/2022, 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 Dr . Fernando Alexandre, localizada na Av: 
Jorge Jacob Yunes n° 848 – Setor Norte – ituiutaba - CEP 38 .300-172 – 
Telefone (34) 3261-4579, e-mail: escola.196550@educacao.mg.gov.br. 
até o dia 11/02/2022, até às 18h00 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS

A Caixa Escolar Professora Maria de Barros torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 16 de fevereiro 
de 2022, às 10:00 horas, Processo Licitatório nº 01/2022, modalidade 
convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE 
/ Federal . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo pelo Telefone (34) 3269-0345 ou e-mail: escola.196592@
educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDiTAL PArA oBrAS
A Caixa Escolar Coronel João Martins torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 04 de março de 2022, às 07hrs e 
30min Processo Licitatório nº 01/2022, na Modalidade ToMADA DE 
PrEÇo para contratação de empresa pelo regime de EMPrEiTADA 
GLoBAL, CoM rETENÇÃo, PArA A SEGuriDADE SoCiAL, 
de acordo com legislação vigente à época da contratação, observados 
possíveis enquadramentos, devidamente comprovado, em percentual 
diferenciado, que garanta a elisão da responsabilidade solidária, para 
execução de obras de construção, ampliação (refeitório e Cozinha) 
e reforma parcial da Escola Estadual Coronel João Martins . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da Escola, localizada na rua dos Mognos, nº 552, no Município 
de ituiutaba/MG, CEP 38 .307-104 – Telefone (34) 3268-5548, e-mail: 
escola.196525@educacao.mg.gov.br até o dia 03/03/2022, às 17h.

8 cm -08 1590706 - 1

SrE-CArANGoLA
ExTrATo PArA CoNviTE – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar Manoel Ferreira Lima, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 17/02/2022, às13 horas e 10 
minutos, Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE (Estadual) . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual Professor Francisco Lentz, localizada na 
rua oscar Pinheiro, nº160, município de Caparaó MG, CEP 36834-
000, Telefone (32) 37471005, e-mail: escola.96784.financeiro@
educacao .mg .gov .br . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo no endereço da escola estadual ou no endereço 
de e-mail acima citados, até o dia 17/02/2022, às 13 horas .
A Caixa Escolar Joselha Pereira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 17/02/2022, às 12:30 horas, 
Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E .E Altivo Leopoldino de Souza, localizada na ruaJair de 
Souza Castro nº145, município de Espera Feliz MG, CEP 36 .830-000, 
Telefone (32) 3746 1266, e-mail:escola.97683@educacao.mg.gov.br, 
até o dia 17/02/2022, às 11:00 hs .
A Caixa Escolar Joselha Pereira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 17/02/2022, às 12:30 horas, 
Processo licitatório nº 02/2022, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios carne/pão com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
Altivo Leopoldino de Souza, localizada na ruaJair de Souza Castro 
nº145, município de Espera Feliz MG, CEP 36 .830-000, Telefone 
(32) 3746 1266, e-mail:escola.97683@educacao.mg.gov.br, até o dia 
17/02/2022, às 11:00 hs .

7 cm -08 1590572 - 1

SuBSECrETAriA DE ADMiNiSTrAÇÃo - 
SuPEriNTENDÊNCiA DE AQuiSiÇÕES, PATriMÔNio E 

ALiMENTAÇÃo ESCoLAr - DirEToriA DE GESTÃo 
DE CoMPrAS E ALMoxAriFADo - AviSo DE 

LiCiTAÇÃo - rEF .: PrEGÃo ELETrÔNiCo N .º 46/2021 
- ProCESSo DE CoMPrA N .º 1261347 - 122/2021 .

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio de 
sua Subsecretaria de Administração, torna pública a Licitação Pregão 
Eletrônico nº 46/2021, que tem por objeto a aquisição de suprimentos 
e componentes elétricos e de informática, para atendimento ao 
NTE( Núcleo tecnológico) da Superintendência regional de Ensino 
Metropolitana B, conforme especificações constantes no Anexo I - 
Termo de referência, e de acordo com as exigências e quantidades 
estabelecidas no edital e seus anexos . As propostas comerciais deverão 
ser enviadas através do site: www .compras .mg .gov .br na opção 
“PrEGÃo”, até a data e horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública deste Pregão Eletrônico . A sessão pública terá início no dia 
22/02/2022 às 09h00min . uma cópia do Edital poderá ser obtida no site 
www .compras .mg .gov .br . Mais informações poderão ser obtidas pelo 
e-mail licitacoes@educacao.mg.gov.br. 

Silas Fagundes de Carvalho,Subsecretário de Administração . 
5 cm -08 1590485 - 1

SrE - SETE LAGoAS
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 

ALiMENTÍCioS – PNAE/CoNTrAPArTiDA
A Caixa Escolar ProFESSor ALCY CoELHo DA SiLvA GALvÃo 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 17/02/2022, às 19:00 horas, Processo licitatório nº 01/2022 . 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE/CoNTrAPArTiDA . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: 
escola.141615.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da EE CESEC DE 
SETE LAGoAS, localizada na Prefeito Alberto Moura n° 267 – bairro 
Nova Cidade – CEP 35702-272 – Telefone (031) 3773-7016, até o dia 
17/02/2022, às 17 horas .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS PNAE

A Caixa Escolar Marcia Elizabet Martins da Silva torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/02/2022, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2022 . Modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos PNAE e Contrapartida . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual Messias Antônio Guimarães, localizada 
na Praça José Sílvio de oliveira Moraes n° 55 Centro –inhaúma 
CEP 35763-000 – Telefone (031) 3716-4455, e-mail:escola .141101 .
caixaescolar@educacao.mg.gov.br. até o dia 17/02/2022, às 09 horas.

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL 

(PrESENCiAL) ENTrEGA DoS ENvELoPES 
PrESENCiAL No MESMo ENDErEÇo .

A Caixa Escolar Conceição Maciel de Freitas torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2022, 
às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade CoNviTE 
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
com recursos da Contrapartida/Estadual . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: 
escola.34835@educacao.mg.gov.br da E.E. Jacir Lopes Duarte, 
localizada na Av . Hélio Filgueiras n° 43 Povoado de vargem Grande 
Município de Papagaios MG – CEP 35669-000 – Telefone (037) 
32745182 até o dia 15/02/2022, no horário de 7:00 às 17:00h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL 

(PrESENCiAL) . ENTrEGA DoS ENvELoPES 
PrESENCiAL No MESMo ENDErEÇo .

A Caixa Escolar Conceição Maciel de Freitas torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2022, 
às 10:30 horas, Processo licitatório nº 02/2022, Modalidade CoNviTE 
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis com recursos Da 
contrapartida/Estadual . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: escola.34835@
educacao .mg .gov .br da EE Jacir Lopes Duarte, localizada na Av . Hélio 
Filgueiras n° 43 Povoado de vargem Grande Município de Papagaios 
MG – CEP 35669-000 – Telefone (037) 32745182 até o dia 15/02/2022, 
no horário de 7:00 às 17:00h .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – PNAE/CoNTrAPArTiDA

A Caixa Escolar MArCELo CECÉ vASCoNCELoS DE oLivEirA 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 22/02/2022, às 9:00 horas, Processo licitatório nº 01/2022, 
Modalidade CoNviTE para aquisição de gêneros alimentícios Perecíveis 
e Não Perecíveis com recursos do PNAE/CoNTrAPArTiDA . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital por meio do 
endereço de e-mail: escola.213675.caixaescolar@educacao.mg.gov.br 
da EE JÚLio CESAr rEiS oLivEirA, localizada na Praça JK, n° 
110 – Bairro JK – CEP 35702-193 - Telefone (31) 98923-7110, até o 
dia 22/02/2022, às 8 horas .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE MErENDA ESCoLAr

A Caixa Escolar Dr . AvELAr torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2022, às 10:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2022, Modalidade CoNviTE para aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para alimentação 
escolar . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na ESCoLA ESTADuAL Dr . AvELAr, localizada na rua 
Campinas, 59 - Bairro Canaan - CEP 35700-314 - Telefone (31) 3771-
4965, e-mail: escola.141674@educacao.mg.gov.br até o dia 15/02/2022 
às 13 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – PNAE/ CoNTrA PArTiDA (virTuAL)

A Caixa Escolar Maria Tanure torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 18/02/2022, às 11:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2022, modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE/Contra Partida (de forma 
virtual) .os interessados poderão obter informações e cópia do edital por 
meio do endereço de e-mail: escola.141640.caixaescolar@educacao.
mg .gov .br, da EE Edite Furst, localizada na Av . Abílio Tanure, n° 294 – 
Bairro Eldorado em Sete Lagoas/MG – CEP 35702-166 – Telefone (31) 
3774 4344, até o dia 17/02/2021, às 16 horas .

20 cm -08 1590479 - 1

SrE uNAÍ
 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 

ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL 
 A Caixa Escolar AFrÂNio GErALDo MArTiNS torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2022, às 
09h00, Processo licitatório Nº 004/2022, Modalidade CoNviTE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar 
- Contrapartida . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE “Alvarenga Peixoto”, localizada na rua 
Natalício, n° 801, Centro, Natalândia-MG, CEP 38 .658-000, Telefone: 
(38) 3675-8109, e-mail: escola.108383@educacao.mg.gov.br, até o dia 
16/02/2022, às 08h00 .

 ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar MANoELA FAriA SoArES torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/02/2022, 
às 13h00, Processo licitatório nº 03/2022, 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 “Manoela Faria Soares”, localizada na rua Luiz Alves, n° 
844, Cachoeira, unaí-MG, CEP 38 .610-271, Telefone: (38) 3676-3488, 
e-mail: escola.109037@educacao.mg.gov.br, até o dia 16/02/2022, às 
10h00 .

 
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 3202202082204050136.


