
 28 – quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023 diário do executivo Minas Gerais 
 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroA 

ALIMENTICoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL
A Caixa Escolar Santa Terezinha torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 13/02/2023, as 09:00 hs, Processo 
Licitatório nº 01/2023, modalidade convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recurso do CoNTrAPArTIDA ESTADuAL . os 
interessados deverão apresentar a documentação prevista em seu 
regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar e Nota Técnica 
SEE nº 03/2022 . E obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE . Santa Terezinha, localizada na rua do Café, nº 120 Bairro 
Amoroso Costa Cidade: uberaba - MG – CEP:38072-580 – Telefone 
(034) 3322-2190, e-mail: escola.160130@educacao.mg.gov.br até o 
dia 10/02/2023, às 18:00h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTICIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Presidente Tancredo Neves torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 de fevereiro 
de 2023, às 11:00 horas, Processo Licitatório nº 002/2023, modalidade 
convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso do 
CoNTrAPArTIDA ESTADuAL . os interessados deverão apresentar 
a documentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da 
Caixa Escolar e Nota Técnica SEE nº 01/2021 . E obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . Presidente Tancredo Neves, 
localizada na rua Benedito de Deus n° 190, Distrito de Aparecida 
de Minas, Frutal-MG; CEP 38208-300 – Telefone (034) 3425-1359, 
e-mail: escola.319201@educacao.mg.gov.br até o dia 13 de fevereiro 
de 2023, às 09:00 horas .

 ExTrATo EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTICIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Conceição das Alagoas torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/02/2023, 
às 08:00hrs, Processo Licitatório nº 02/2023, modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recurso da CoNTrAPArTIDA 
ESTADuAL . os interessados deverão apresentar a documentação 
prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar 
e Nota Técnica SEE nº 01/2021 . E obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Herculégio Antônio Borges, localizada na 
rua Pedro Lima Chagas, nº 450 Bairro Centro Cidade: Conceição das 
Alagoas - MG – CEP 38120-000 – Telefone (034) 3321-1356, e-mail: 
escola.316041@educacao.mg.gov.br até o dia 08/02/2023, às 17:00.

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTICIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

 A Caixa Escolar olavo Bilac de uberaba torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/02/2023, 
às 16:00, Processo Licitatório nº 01/2023 modalidades Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recurso da CoNTrAPArTIDA 
ESTADuAL . os interessados deverão apresentar a documentação 
prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar 
e Nota Técnica SEE nº 01/2021 . E obter informações e cópia do edital 
completo na sede da Escola Estadual Boulanger Pucci, localizada 
na rua da José Bonifácio nº 620 – Bairro Cidade Jardim, Cidade 
de uberaba/MG - CEP: 38030-140 – Telefone (034) 3336-4684, 
e-mail: escola.159841@educacao.mg.gov.br até o dia 08/02/2023, às 
12:00hrs .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTICIoS – PNAE E CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Dom José Gaspar torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023 as15:00 h, 
Processo Licitatório nº 001/2023, modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recurso do PNAE e CoNTrAPArTIDA 
ESTADuAL . os interessados deverão apresentar a documentação 
prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa Escolar 
e Nota Técnica SEE nº 01/2021 . E obter informações e cópia do edital 
completo na sede da EE Dom José Gaspar, localizada na rua Abdanur 
Elias, 100 Bairro São Pedro Cidade: Araxá - MG – CEP 38 .183-052 – 
Telefone (034)36614550 e-mail: escola1.558224.financeiro@educacao.
mg .gov .br até o dia 09/02/2023, às 16h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTICIoS – PNAE E CoNTrAPArTIDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Professora Luzia de Melo rodrigues torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
07/02/2023, as 11:00 hs, Processo Licitatório nº 02/2023, modalidade 
convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso do PNAE e 
CoNTrAPArTIDA ESTADuAL . os interessados deverão apresentar 
a documentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da 
Caixa Escolar e Nota Técnica SEE nº 01/2021 .os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Escritora 
Carolina Maria de Jesus localizada na rua Professora Edina Borges 
Mendes n° 388 Bairro Jardim das Acácias Cidade Sacramento-MG – 
CEP 38.190-000 – Telefone (34) 3329-0009, e-mail: escola.361224@
educacao .mg .gov .br até o dia 07/02/2023, às 10:00 h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTICIoS – PNAE E CoNTrAPArTIDA

A Caixa Escolar Henrique Kruger, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023 às 17:15 horas, 
Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite para aquisição de 
Gêneros alimentícios do Mercado Comum - com recursos da Merenda 
PNAE e CoNTrAPArTIDA ESTADuAL os interessados deverão 
apresentar a documentação prevista em seu regulamento Próprio 
de Licitação da Caixa Escolar e Nota técnica SEE N º 01/2021 os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual Henrique Kruger, localizada na rua João 
Caetano Primo n º 31 – Bairro Conjunto Alfredo Freire – uberaba/
MG ou pelo e-mail: escola.160121@educacao.mg.gov.br até o dia 
09/02/2023 às 18 h e apresentar toda documentação prevista em edital 
até o dia 10/02/2023 às 16:30 h, Envelopes serão abertos às 17:15 h do 
dia 10/02/2023 na sede da Escola Estadual Henrique Kruger .

24 cm -01 1744644 - 1

SrE CoNSELHEIro LAFAIETE
ExTrATo DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL 

E CHAMADA PÚBLICA . 
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios rECurSoS 
ESTADuAIS . A Caixa Escolar Santos reis torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/02/2023, 
às 09h, Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Carta Convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos Estaduais . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Santos reis, localizada na rua João Marciano da rocha n° 
S/N – Centro – CEP 35498-000 – Telefone (031) 3735-1436, e-mail: 
escola.194042@educacao.mg.gov.br até o dia 08/02/2023, às 13h.

3 cm -01 1744604 - 1

SrE PoÇoS DE CALDAS
ExTrATo DE EDITAL/CHAMADA PÚBLICA/

ProCESSo LICITATÓrIo
A Caixa Escolar São José, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 13/02/2023, às 10:00 horas, 
Processo Licitatório nº 02/2023, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE/CoNTrAPArTIDA 
ESTADuAL . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da E .E . João Lourenço, localizada na Praça 
Wenceslau Brás, n° 276 –rosário CEP 37140 .000 – Telefone (035) 
3293-1399, e-mail: escola.123846@educacao.mg.gov.br, até o dia 
10/02/2023, às 09:00h .

3 cm -01 1744344 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Francisco Fernandes torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/01/2023, às 08:00 horas, 
Processo licitatório no 01/2023, 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 Francisco 
Fernandes, localizada na rua Doutor Carlos Chagas, nº 143, bairro 
Centro, município: oliveira– CEP:35540-000, telefone: (37) 3331-
1622 e-mail: escola.203327@educacao.mg.gov.br até o dia 07/01/2023, 
às 17:00 horas .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Francisco Fernandes torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 08/01/2023, às 08:00 horas, 
Processo licitatório no 02/2023, 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 Francisco 
Fernandes, localizada na rua Doutor Carlos Chagas, nº 143, bairro 
Centro, município: oliveira– CEP:35540-000, telefone: (37) 3331-
1622 e-mail: escola.203327@educacao.mg.gov.br até o dia 07/01/2023, 
às 17:00 horas .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Lana Naves Ladeira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023, às 10 horas, 
Processo licitatório nº 01/2023, 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 
Mário Campos e Silva, localizada na osvaldo Cruz, n° 289, bairro São 
Sebastião, município: oliveira– CEP:35 .540-000 , telefone: (37) 3331-
6020 e-mail: escola.203343@educacao.mg.gov.br até o dia 10/02/2023 
às 09 horas e 30 minutos .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Colégio Tiradentes da PMMG de Divinópolis torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
22/02/2023 às 10h00min, Processo licitatório no 01/2023, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da 
contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo através do site: www .policiamilitar .mg .gov .
br/portal-pm/ctpmdivinopolis ou na sede do Colégio Tiradentes da 
PMMG de Divinópolis, localizada na rua Mato Grosso n° 1800 – 
Divinópolis – CEP 35500-067 – Telefone (037) 3301-0109, e-mail: 
ctpmdivinopolis@gmail.com até o dia 21/02/2023, às 18h00min.

 ErrATA
A matéria publicada no Minas Gerais do dia 28, pag . 48, diário do 
executivo, onde se lê 07/01/22 S .r .E Divinópolis – Caixa escolar 
Alvorada- licitação 02/23 leia-se S .r .E . 07/02/23 .

 ErrATA
A matéria publicada no Minas Gerais do dia 28, pag . 48, diário do 
executivo, onde se lê 08/01/23 S .r .E Divinópolis – Caixa escolar 
Alvorada- licitação 02/23 leia-se S .r .E . 08/02/23 .

12 cm -01 1744312 - 1

SrE-CArANGoLA
ExTrATo PArA AQuISIÇÃo – MErENDA rEGuLAr

A Caixa Escolar Dr Mário ribeiro Duayer, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 09/02/2023 as 09:00 horas, 
Processo licitatório nº 02/2023, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para confecção da 
merenda escolar . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da Escola Estadual Ilka Campos vargas, 
localizada na Av Imaculada Conceição, 475, Bairro Quebra -Copos 
- Tombos - MG, telefone (32) 3751-1973, e-mail escola.99503@
educacao .mg .gov .br, até o dia 09/02/2023 às 08h:50min .
A Caixa Escolar Dr . Pedro Paulo Neto torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 28/02/2023 às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade tomada de preços 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da E .E Dr . PEDro PAuLo NETo, localizada rua Atratino vitor 
de oliveira, nº 423 do município de Divino/MG, MG - CEP 36820000 
tel.: (32) 3743-1489, e-mail: escola.97551@educacao.mg.gov.br. até o 
dia 28/02/2023, às 13:00 hs .

5 cm -01 1744842 - 1

SrE CoroNEL FABrICIANo
rETIFICAÇÃo DE EDITAL

A Caixa Escolar “Joanin Atzori” torna público a retificação do processo 
de licitação nº 02/2022 para aquisição de gêneros alimentícios para a 
alimentação escolar, publicado no MG de 31/01/2023, página 32, col . 
04 .
onde se lê:
Para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE .
Leia-se:
Para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar Estadual .
Processo Licitatório nº 10/2022

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – ALIMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Antônio Silva” torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 13/02/2023, às 15 horas, 
processo licitatório nº 03/2023, 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 “Antônio Silva”, localizada na rua Dezenove de 
Novembro, n° 321, Centro, Timóteo – MG, CEP 35180-008, Telefone 
(31) 3848-2829, e-mail: escola.191540@educacao.mg.gov.br até o dia 
10/02/2023, às 17:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – ALIMENTAÇÃo ESCoLAr

A Caixa Escolar “Salvelino Fernandes Madeira” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023 às 
10:00 horas, processo licitatório nº 02/2023 -, 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 “Salvelino Fernandes Madeira”, localizada na rua Aracaju, 
n° 310, veraneio Santana do Paraíso – MG, CEP 35 .179-000, Telefone 
(31) 32516253, e-mail: escola.191477@educacao.mg.gov.br até o dia 
09/02/2023 às 13:00 horas .

8 cm -01 1744586 - 1

ExTrATo DE TErMo DE DoAÇÃo
Extrato do Termo de Doação – Processo SEI nº 1260 .01 .0008956/2023-82 . 
Assinatura: 01/02/2023 . Partes: EMG/Secretaria de Estado de Educação 
e a Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá MG . objeto: Doação de 
materiais para Prefeitura Municipal de Alto Jequitibá MG . valor total 
do material doado: r$506 .308,82 . Assinantes: vITorIA MArIA 
FErrEIrA DE MAGALHÃES SErrI, Diretora Superintendente da 
Superintendência regional de Ensino de Manhuaçu MG e DANIEL 
GuIMArÃES SATHLEr, Prefeito Municipal de Alto Jequitibá MG .

2 cm -01 1744769 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 
DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS

A Caixa Escolar Nilza Maria Dutra torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 13/02/203, às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº01/2023, Modalidade Cotação de Preços para 
aquisição de gêneros alimentícios . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Prof . Antônio 
Passos Silva, localizada na rua Dr . Joaquim Coelho Filho n°505 
– Centro – CEP: 37 .177-000 – Telefone (35) 3856-1303, e-mail: 
escola.229326.financeiro@educacao.mg.gov.br até o dia 13/02/2023, 
às 12 horas . 

3 cm -01 1744535 - 1

ExTrATo DE EDITAL DE LICITAÇÃo PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE - rECurSo ESTADuAL

A Caixa Escolar Professora Palmira Morais torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/02/2023, 
às 8 h, Processo Licitatório nº 02/2023, Modalidade CoNvITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Termo de 
Compromisso ESTADuAL . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da E . E . Professora Palmira Morais, 
localizada na rua Antônio olinto Zeferino, s/n° – B . Colina da Praia – 
Cidade: Itabira - CEP 35900-299 – Telefone (031) 3834-5333, e-mail: 
escola.103225@educacao.mg.gov.br até o dia 10/02/2023 até às 13 
horas .

3 cm -01 1744443 - 1

SrE PArACATu
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GENEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE 
A Caixa Escolar Dr . Juscelino Kubitschek de oliveira torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 10 de 
fevereiro de 2023, às 17:00 horas, Processo licitatório nº 01/2023, 
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 Teotônio Brandão vilela, localizada 
na Av . Pedro Gonçalves de Souza, n° 01, CEP 38776-000 ,Telefone 
(38) 35619118, e-mail: escola.108766@educacao.mg.gov.br até o dia 
10/02/2023, às 17:00h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GENEroS ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA 

A Caixa Escolar Dr . Juscelino Kubitschek de oliveira torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 10 de fevereiro 
de 2023, às 17:00 horas, Processo licitatório nº 02/2023, Modalidade 
convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da 
CoNTrAPArTIDA . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Teotônio Brandão vilela, 
localizada na Av . Pedro Gonçalves de Souza, n° 01, CEP 38776-000, 
Telefone (38) 35619118, e-mail: escola.108766@educacao.mg.gov.br 
até o dia 10/02/2023, às 17:00h .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - CoNTrAPArTIDA 

A Caixa Escolar Professor Josino Neiva torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/02/2023, 
às 08:30 horas, Processo licitatório nº 01/2023, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual Professor Josino Neiva, localizada na rua 
Padre Josino n° 342 – Bairro: Bom Pastor – Paracatu-MG - CEP 38600-
970 – Telefone (38) 3671-6266, e-mail: escola.108804@educacao.
mg .gov .br . até o dia 09/02/2023, às 12:00 horas . 

8 cm -01 1744404 - 1

DIrETorIA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNIoS
ExTrAToS DE TErMoS ADITIvoS

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9299491/2021 - 
Processo SEI nº 1260 .01 .0107672/2021-25 . Assinatura: 01/02/2023 . 
Partes: EMG/SEE/Superintendência regional de Ensino de São João 
Del rei e a empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 
- SENAC MINAS . objeto: revisão/adequação da Cláusula Segunda 
do contrato original em decorrência de erro material concernente ao 
curso Técnico em Nutrição e Dietética - SENAC SÃo JoÃo DEL rEI 
(item 8 - do quadro descritivo de cursos), de acordo com o previsto no 
Edital de Credenciamento n .º 01/2021, bem como a descrição dos seus 
quantitativos; correção dos valores unitário e global do contrato, com 
fulcro no art . 65, inciso II da Lei Federal n .º 8 .666/1993, revisando 
as cláusulas contratuais e procedendo os ajustes necessários para 
adequação do verdadeiro teor contratual, bem como a correção de erro 
material acerca do número do CNPJ e Endereço da CoNTrATADA 
no preâmbulo do Contrato original . valor: r$3 .474 .462,70 . 
Dotações: 1261 .12 .363 .108 .4324 .0001 339039-49 - FoNTE: 0 .23 .1; 
1261 .12 .363 .108 .4324 .0001 339039-49 - FoNTE: 1 .23 .1 . Assinantes: 
Fabiana Magalhães da Silva e Nadim Elias Donato Filho .

Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 9294631/2021 - 
Processo SEI nº 1260 .01 .0106620/2021-08 . Assinatura: 30/01/2023 . 
Partes: EMG/SEE/Superintendência regional de Ensino de Ituiutaba 
e a empresa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial- SENAC 
MINAS . objeto: revisão/adequação da Cláusula Segunda do contrato 
original em decorrência de erro material concernente ao curso Técnico 
em Enfermagem e a correção da quantidade de vagas do curso de Técnico 
em Informática de acordo com o previsto no Edital de Credenciamento 
n .º 01/2021, bem como a descrição dos seus quantitativos; correção 
dos valores unitário e global do contrato, com fulcro no art . 65, inciso 
II da Lei Federal n .º 8 .666/1993, revisando as cláusulas contratuais e 
procedendo os ajustes necessários para adequação do verdadeiro teor 
contratual, bem como a correção de erro material acerca do número 
do CNPJ e Endereço da CoNTrATADA no preâmbulo do Contrato 
original . . valor: r$2 .611 .082,90 . Assinantes: Luciene Teresinha de 
Souza Bezerra e Nadim Elias Donato Filho .

Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Locação de Imóvel 
Nº 9 .044 .445/2015 – Processo SEI nº 1260 .01 .0001744/2019-42 . 
Assinatura: 30/01/2023 . Partes: EMG/Secretaria de Estado de 
Educação e CEPEP - Centro Educacional Professor Estevão 
Pinto, representadoporJosé Eduardo rubim de Moura . objeto: 
Prorrogação de vigência e alteração do valor do aluguel mensal de r$ 
10 .848,08 para r$ 11 .848,65, para continuidade de funcionamento 
daEscola Estadual Dulce Pinto rodrigues . Dotação: oP/2022: 
1261 .12361 .106 .4297 .0001 .339039-20-Fonte: 10 .0 .1 . vigência: 18 
(dezoito) meses com início em 05/02/2023 e término em 04/08/2024 . 
Assinantes: Marilia de Souza Muniz e José Eduardo rubim de Moura .

11 cm -01 1744831 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
ExTrATo DE EDITAL Nº08/2023 ProCESSo DE INSCrIÇÃo 

CADASTro DE rESErvA QuADro ADMINISTrATIvo 
A FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, TorNA PÚBLICo o Processo 
Seletivo Simplificado para formação de CADASTRO DE RESERVA 
DE vAGAS para futura e eventual contratação temporária de pessoal 
do Quadro Administrativo, no exercício da função pública de Auxiliar 
de Serviço de Educação Básica – ASB – Funções Hortigranjeiro; vigia 
Porteiro e Porteiro Escolar na Fundação Helena Antipoff, localizada na 

Av . São Paulo nº3 .996 Bairro vila rosário Ibirité – MG, nos termos 
dos anexos deste Edital .   Período de Inscrição:16 horas do dia 01 de 
Fevereiro de 2023 até às 13 horas do dia 06 de Fevereiro de 2023 . 

Ibirité, 01 de Fevereiro de 2023 
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente 

ExTrATo DE EDITAL Nº09/2023 ProCESSo DE INSCrIÇÃo 
CADASTro DE rESErvA QuADro ADMINISTrATIvo 

A FuNDAÇÃo HELENA ANTIPoFF, TorNA PÚBLICo o Processo 
Seletivo Simplificado para formação de CADASTRO DE RESERVA 
DE vAGAS para futura e eventual contratação temporária de pessoal 
do Quadro Administrativo, no exercício da função pública de Auxiliar 
de Serviço de Educação Básica – ASB – Funções Cozinheiro (a), 
Cantineiro (a), Copa/Cantina na Fundação Helena Antipoff, localizada 
na Av . São Paulo nº3 .996 Bairro vila rosário Ibirité – MG, nos termos 
dos anexos deste Edital .  Período de Inscrição:16 horas do dia 01 de 
Fevereiro de 2023 até às 13 horas do dia 06 de Fevereiro de 2023 . 

Ibirité, 01 de Fevereiro de 2023 
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente

7 cm -01 1744496 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

 ExTrATo EDITAL Nº 05/2023 – uNIDADE ACADÊMICA 
DE CArANGoLA - uEMG/GABrEITor

ExTrATo EDITAL ProCESSo SELETIvo SIMPLIFICADo 
PArA CoNvoCAÇÃo TEMPorárIA DE ProFESSorES DE 
EDuCAÇÃo SuPErIor EM uNIDADES ACADÊMICAS DA 
uNIvErSIDADE Do ESTADo DE MINAS GErAIS - uEMG - 
ANo DE 2023 .
A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais, no uso de 
suas atribuições legais e estatutárias, torna público o extrato do Edital 
nº 05/2023 do Processo Seletivo Simplificado para Convocação 
Temporária de Professores de Educação Superior da unidade Acadêmica 
de Carangola, em conformidade com as disposições contidas na Lei 
nº 15 .463, de 13 de janeiro de 2005, no Decreto nº 48 .109, de 30 de 
dezembro de 2020, no Decreto nº 46 .352, de 25 de novembro de 2013, 
na resolução CoNuN/uEMG Nº 372, de 05 de outubro de 2017 e 
resolução CoNuN/uEMG Nº 482, de 30 de dezembro de 2020 . As 
inscrições para a seleção são gratuitas e devem ser realizadas com a 
entrega da ficha de inscrição, juntamente com toda a documentação 
comprobatória descrita no item 4 do Edital, na unidade Acadêmica para 
a qual o candidato deseja se inscrever, nos dias úteis compreendidos 
no período de 06 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2023, levando em 
consideração todos os protocolos de segurança em relação à pandemia 
causada pelo CovID-19 . o Edital será publicado, em sua íntegra, no 
endereço eletrônico https://www .uemg .br/component/phocadownload/
category/2133-editais-2023 .

Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023 .
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora

6 cm -01 1744783 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo
Processo  de Compras por Dispensa de Licitação nº . 
2351053000062/2022 Processo SEI nº . 2350 .01 .0009073/2022-62 
- AProvo o presente procedimento administrativo e, no uso 
da competência a mim delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004, 
AuTorIZo e rATIFICo, com fulcro no artigo 25, caput,da Lei 
n° .8 .666/1993, a hipótese de Inexigibilidade de Licitação para 
a “Contratação de serviço telefônico fixo comutado (stfc), na 
modalidade local, tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo 
para móvel,a ser efetuado mediante acessos terminais telefônicos 
individuais não residenciais (linhas diretas), incluindo suporte técnico 
para unidade Acadêmica de Frutal da universidade do Estado de 
Minas Gerais – uEMG”, junto à empresa ALGAr TELECoM S/A, 
CNPJ: 71 .208 .516/0001-74 . o valor estimado da contratação é de 
r$ 23 .724,00 (vinte e três mil setecentos e vinte e quatro reais) que 
ocorrerá por conta da dotação orçamentária: 2351 .12 .364 .021 .4065 .0
001 .3390 .40 .04 .0 .10 .1 .

 Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2023 .
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora da universidade do Estado de Minas Gerais

4 cm -01 1744564 - 1

 ExTrAToS DE INSTruMENToS JurÍDICoS
Termo de Ajuste de Contas nº 156/2022 . Processo SEI nº 
2350 .01 .0016097/2022-49 . Partes: uNIvErSIDADE Do ESTADo 
DE MINAS GErAIS – uEMG e IrMANDADE DA SANTA CASA 
DE MISErICorDIA DE PASSoS . objeto: liquidação e pagamento 
de valor devido pela universidade do Estado de Minas Gerais, 
mediante processo de indenização, relativo ao pagamento de prestação 
de serviços de treinamento supervisionado em práticas médicas, na 
modalidade internato, aos estudantes do 11º e 12º períodos, nos meses 
de setembro, outubro e novembro de 2022, no valor de r$ 320 .947,61 . 
Dotação orçamentária: 2351 .12 .364 .021 .4065 .0001 .3390 .39 .49 .0 .10 .
1 . Assinatura: 30 .01 .2023 .

3 cm -01 1744336 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

ExTrATo Do 2º TErMo ADITIvo Do 
CoNTrATo Nº 9270250/2021 DE SErvIÇo

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) 
uNIMoNTES e o(s) fornecedor(es) 23 .055 .018/0001-96 - AuGuSTuS 
TErCEIrIZACAo LTDA - ME, Processo nº 2311021 000086/2020, 
Pregão eletrônico . objeto: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada 
para a Escola Técnica de Formação Profissional do Programa Brasil 
Profissionalizado no município de Bocaiuva, Estado de Minas Gerais. 
ProCESSo SEI 2310 .01 .0019736/2020-20 . Prorrogação a partir de 
30/01/2023 até 29/01/2024 . valor total: r$ 1 .161 .460,96 . Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 2311 .12 .363 .048 .4182 .0001 .339037 .02 .0 .10
 .1 . Assinatura: 26/01/2023 . Signatários: pela contratada BruNo 
AuGuSTo GoMES NICoLAu pela contratante Jose Henrique 
Barbosa de oliva

4 cm -01 1744696 - 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 3202302012241330128.
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