
 58 – quinta-feira, 29 de abril de 2021 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
na sede da Escola, que se localiza na Praça Frei Eugênio, n . 473 
– Centro – CEP: 38010-280 – Telefone (34) 3332-3212 - atendi-
mento diário das 8h e 16h, ou por e-mail: escola .159751@educa-
cao .mg .gov .br, até o dia 06/05/2021 às 16 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Dr . Sebastião Paes de Almeida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 
de maio de 2021, às 15:30 horas, Processo licitatório nº 05/2021, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios para 
alimentação escolar com recurso da Contrapartida Estadual . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Dr . Lindolfo Bernardes, localizada na Av . 
Antônio Carlos n° 48 – Conquista – MG, CEP 38 .195-000 Tele-
fone (34) 3353-1221, e-mail: escola .310883@educacao .mg .gov .
br até o dia 04/05/2021, às 17 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS–CoNTrAPArTiDA ESTADuAL

ACaixa Escolar Quintiliano Jardim,torna público para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia10/05/2021, 
às15:00horas, Processo licitatório nº02/2021, Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
CoNTrAPArTiDA . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EEQuintiliano Jardim, 
em uberaba - MG, localizada narua osvaldo Cruz, 300 Bairro: 
Estados unidos– CEP:38015-230 – Telefone (34) 3321-6619, 
e-mail: escola .160075@educacao .mg .gov .br até o dia10/05/2021, 
às14:00 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS - PNAE E CoNTrAPArTiDA

A Caixa Escolar da Escola Estadual Polivalente de Araxá torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará reali-
zar no dia 06/05/2021 às10h30, Processo licitatório nº 01/2021 
Modalidade Convite para aquisição de Gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE e da Contrapartida Estadual . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E . E . Professor Luiz Antônio Correia de oliveira, localizada na 
rua Santo Antônio n° 150 – Bairro Santo Antônio – CEP 38 .182-
106 – em Araxá (MG), Telefone (34)3662-3140, e-mail: esco-
la .158194@educacao .mg .gov .br até o dia 05/05/2021 das 7:00 às 
18:00 horas .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – PNAE E CoNTrAPArTiDA ESTADuAL

A Caixa Escolar São Pedro torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 07/05/2021, às 09:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Contrapar-
tida Estadual . os interessados deverão apresentar a documentação 
prevista em seu regulamento Próprio de Licitação da Caixa Esco-
lar e Nota Técnica nº 02/2019 e poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E . izoldino Soares de Freitas, 
localizada na Avenida Bahia n°475 – Jardim Humaitá - Limeira do 
oeste – CEP 38 .295-000 – Telefone (034)3453-1344 ou e-mail: 
escola .159280@educacao .mg .gov .br até o dia 06/05/2021, às 
17:00 h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – PNAE E CoNTrAPArTiDA ESTADuAL

A Caixa Escolar vicente Macedo torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 12 de maio de 
2021, às 11:00 horas, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE e Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E .E . vicente 
Macedo, localizada na rua Quatro de outubro n°1020 – Bairro: 
Alto Boa vista Frutal/MG–CEP38200-000, Telefone (34) 3421-
8592, e-mail: escola .158941@educacao .mg .gov .br até o dia 
11/05/2021 das 07:30 h às 17:30 h e no dia 12/05/2021 até as 
09:00 hs .

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

A Caixa Escolar Santa rita torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 12/05/2021 às 14:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade Convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e da Con-
trapartida Estadual . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da E .E . Dom Alexandre, locali-
zada na Avenida Cônego osório nº 1850, Centro - CEP: 38282-
000 – Distrito de Alexandrita – iturama/MG, Telefone: (34) 
3411-7114 . Até o dia 11/05/2021, às 17:00 horas . e-mail: esco-
la .159247@educacao .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
iNDiviDuAL– AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Marlene Martins reis torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/05/2021 às 
14hs Chamada Pública nº 02//2021 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios (perecíveis e não perecíveis) com recursos do PNAE 
e CoNTrAPArTiDA ESTADuAL para Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a 
documentação prevista em seu regulamento Próprio de Licita-
ção, conforme Lei Federal §1º do art .14 da Lei n .º 11 .947/2009, 
resoluções do FNDE relativas ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE e Nota Técnica SEE nº 01/2021 ., para 
habilitação do Projeto de venda até o dia 25/05/2021 das07 às 
16 HS, na Escola Estadual Marlene Martins reis, localizada 
na Praça da Matriz, n° 295 Bairro:-Centro Município Pratinha 
MG – CEP:38960-000 Telefone 34(3637-1323), e-mail: esco-
la .319112@educacao .mg .gov .br - os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Esta-
dual Marlene Martins reis localizada na Praça da Matriz n° 295 
Bairro: Centro, Município: Pratinha MG – CEP:38960000 e-mail: 
escola .319112@educacao .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
iNDiviDuAL– AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Maria de Magalhães torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 20/05/2021 às 8 h 
e 30 min Chamada Pública nº 002/2021 para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios (perecíveis e não perecíveis) com recursos do PNAE 
e CoNTrAPArTiDA ESTADuAL para Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a 
documentação prevista em seu regulamento Próprio de Licitação, 
conforme Lei Federal §1º do art .14 da Lei n .º 11 .947/2009, reso-
luções do FNDE relativas ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar - PNAE e Nota Técnica SEE nº 01/2021, para habilitação 
do Projeto de venda até o dia 19/05/2021 das 07:00 às 17:00 -, 
na Escola Estadual Maria de Magalhães, localizada na rua Pepu-
rure, n° 207, Bairro: vila rica, Município: Araxá – MG – CEP: 
38183-126 Telefone: (34) 3661-2764, e-mail: eemariademaga-
lhaes@hotmail .com - os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual Maria de 
Magalhães, localizada na rua Pepurure, n° 207, Bairro: vila rica, 
Município: Araxá – MG – CEP: 38 .183-126 e-mail: eemariade-
magalhaes@hotmail .com  .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
iNDiviDuAL– AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Dom Eduardo torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 20/05/2021 às 09:00 
hs Chamada Pública nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios (perecíveis e não perecíveis) com recursos do PNAE 
e CoNTrAPArTiDA ESTADuAL para Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar 
a documentação prevista em seu regulamento Próprio de Licita-
ção, conforme Lei Federal §1º do art .14 da Lei n .º 11 .947/2009, 

resoluções do FNDE relativas ao Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar - PNAE e Nota Técnica SEE nº 01/2021 ., para 
habilitação do Projeto de venda até o dia 19/05/2021 das 07:00 
às 17:00, na Escola Estadual Dom Eduardo, localizada na rua/
Av . Da saudade, n° 71 Bairro: Mercês Município: uberaba – 
MG – CEP: 38061-000 Telefone: (34) 3312-9087, e-mail: esco-
la .159981@educacao .mg .gov .br - os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual 
Dom Eduardo, localizada na rua/Av . Da saudade, n° 71 Bairro: 
Mercês Município: uberaba – MG – CEP: 38061-000 Telefone: 
(34) 3312-9087, e-mail: escola .159981@educacao .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
iNDiviDuAL– AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Coronel José Adolfo de Aguiar torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
21/05/2021 às 08:00hs Chamada Pública nº 02/2021 para Aqui-
sição de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não perecíveis) com 
recursos do PNAE e CoNTrAPArTiDA ESTADuAL para 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista em seu regu-
lamento Próprio de Licitação, conforme Lei Federal §1º do art .14 
da Lei n .º 11 .947/2009, resoluções do FNDE relativas ao Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e Nota Técnica 
SEE nº 01/2021 ., para habilitação do Projeto de venda até o dia 
20/05/2021 das 07:00 às 18:00 hs, na Escola Estadual Coronel 
José Adolfo de Aguiar, localizada na rua Carlos Barbosa, n° 36 
Bairro: Santa Luzia - Município: Araxá – MG – CEP:38184-096 
Telefone:34 36611206, e-mail escola .158186@educacao .mg .gov .
br - os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da Escola Estadual Coronel José Adolfo de 
Aguiar localizada na rua Carlos Barbosa, n° 36 Bairro: Santa 
Luzia - Município: Araxá – MG – CEP:38184-096 Telefone:34 
36611206, e-mail escola .158186@educacao .mg .gov .br .

93 cm -28 1474705 - 1

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 06 de maio 
de 2021, às 10:30 horas, Processo Licitatório nº 01/2021, moda-
lidade convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE / Federal e da Contrapartida Estadual . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo pelo 
Telefone (34) 3269-0345 ou e-mail: escola .xxxxxxxx@educacao .
mg .gov .br .

2 cm -28 1474564 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - QESE

A Caixa Escolar Professor Francisco Carvalhais realiza edital º 
01/2021 para aquisição de Gêneros Alimentícios no mercado con-
vencional . As empresas interessadas deverão apresentar a docu-
mentação prevista na resolução SEE Nº . 4 .144, de 19 de julho de 
2019 e Nota Técnica Nº . 08 de 09 de julho de 2019 e Nota Téc-
nica 001/2021, 08/02/2021, para habilitação até o dia 05/05/2021, 
às 12h 00, na Escola Estadual Professor Carvalhais, localizada na 
rua Nossa Senhora do Carmo, n°: 59,– CEP: 39735-000 – Tele-
fone (33) 34141268, e-mail: escola .42480@educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE

A Caixa Escolar Professor Francisco Carvalhais realiza edital º 
01/2021 para aquisição de Gêneros Alimentícios no mercado con-
vencional . As empresas interessadas deverão apresentar a docu-
mentação prevista na resolução SEE Nº . 4 .144, de 19 de julho de 
2019 e Nota Técnica Nº . 08 de 09 de julho de 2019 e Nota Téc-
nica 001/2021, 08/02/2021, para habilitação até o dia 05/05/2021, 
às 12h 00, na Escola Estadual Professor Carvalhais, localizada na 
rua Nossa Senhora do Carmo, n°: 59,– CEP: 39735-000 – Tele-
fone (33) 34141268, e-mail: escola .42480@educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

CAixA ESCoLAr JoSÉ BoNiFáCio SANTANA, no uso de 
suas atribuições constantes no regulamento Próprio de Licitação 
da Caixa Escolar e em cumprimento a Lei Federal nº 11 .947/2009 
e resolução CD/FNDE Nº 026/2013, torna público que fará rea-
lizar no dia 20/05/2021 às 9:30_ horas, na sala de reuniões da 
Escola Estadual JoSÉ BoNiFáCio SANTANA, situada neste 
povoado, na ruA: Do TÚMuLo, s/n - PovoADo DE BoN-
FiM áGuA BoA- MG, Chamada Pública, nos termos do Edi-
tal nº 01/2021, destinado a aquisição de gêneros alimentícios da 
agricultura familiar . o Edital nº 01/2021 com todas as exigências 
e condições encontra-se afixado e à disposição dos interessados 
no endereço acima mencionado, no período de 27/04/2021 a 
20/05/2021, no horário de 7:00 às 16:00 horas, sendo que, no dia 
20/05/2021 será até às 9:30 horas . os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da internet: https://sregua-
nhaes .educacao .mg .gov .br/index .php/licitacoes/editais

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A CAixA ESCoLAr DEPuTADo EDGArDo DA CuNHA 
realiza Chamada Pública nº 01/2021, para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural 
ou de suas organizações, conforme Lei Federal nº 11 .947/2009, 
resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela resolução FNDE nº 
04/2015 e Nota Técnica SEE nº 01/2021, destinado ao atendi-
mento a Alimentação Escolar . os interessados (Grupos Formais, 
informais ou Fornecedores individuais) deverão encaminhar 
a documentação para habilitação e Projeto de venda DiGiTA-
LiZADoS ExCLuSivAMENTE Por EMAiL, no endereço: 
escola .44725@educacao .mg .gov .br, até 19/05/2021, às 17:00 
horas . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da internet: https://sreguanhaes .educacao .mg .gov .br/
index .php/licitacoes/editais

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A CAixA ESCoLAr DEPuTADo EDGArDo DA CuNHA 
realiza Chamada Pública nº 02/2021, para Aquisição de Gêneros 
Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural 
ou de suas organizações, conforme Lei Federal nº 11 .947/2009, 
resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela resolução FNDE nº 
04/2015 e Nota Técnica SEE nº 01/2021, destinado ao atendi-
mento a Alimentação Escolar . os interessados (Grupos Formais, 
informais ou Fornecedores individuais) deverão encaminhar 
a documentação para habilitação e Projeto de venda DiGiTA-
LiZADoS ExCLuSivAMENTE Por EMAiL, no endereço: 
escola .44725@educacao .mg .gov .br, até 19/05/2021, às 17:00 
horas . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da internet: https://sreguanhaes .educacao .mg .gov .br/
index .php/licitacoes/editais

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE

A Caixa Escolar SABiNo BArroSo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de /05/2021, 
às 08:00 horas, Processo licitatório nº 02/2021, 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 Sabino Barroso, localizada na 
rua Joaquim Alves Barroso n° S/N – centro – CEP 39750-000 – 
Telefone (0xx33) 3423-1164, e-mail: escola .45004@educacao .
mg .gov .br até o dia 06/05/2021, às 07 h 30 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS - QESE

A Caixa Escolar SABiNo BArroSo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de /05/2021, 
às 08:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, Modalidade 
CoNviTE para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos da QESE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Sabino Barroso, localizada na 
rua Joaquim Alves Barroso n° S/N – centro – CEP 39750-000 – 
Telefone (0xx33) 3423-1164, e-mail: escola .45004@educacao .
mg .gov .br até o dia 06/05/2021, às 07 h 30 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE

A Caixa Escolar MoNSENHor AMANTiNo torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de 
/05/2021, às 08:00 horas, Processo licitatório nº 03/2021, Moda-
lidade CoNviTE para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Monsenhor José Aman-
tino dos Santos, localizada na rua Joaquim Alves Barroso n° 
450 – centro – CEP 39750-000 – Telefone (0xx33) 3423-1366, 
e-mail: escola .44989@educacao .mg .gov .br até o dia 06/05/2021, 
às 07h30 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - QESE

A Caixa Escolar MoNSENHor AMANTiNo torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06 de 
/05/2021, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 04/2021, Moda-
lidade CoNviTE para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos da QESE . os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Monsenhor José Aman-
tino dos Santos, localizada na rua Joaquim Alves Barroso n° 
450 – centro – CEP 39750-000 – Telefone (0xx33) 3423-1366, 
e-mail: escola .44989@educacao .mg .gov .br até o dia 06/05/2021, 
às 07h30 .

24 cm -28 1474306 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
EDiTAL Nº19/2021 - DECiSÃo

A CoMiSSÃo orGANiZADorA Do ProCESSo DE iNS-
CriÇÃo, da Fundação Helena Antipoff, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas pela Portaria n° 16, de 22 de 
abril de 2021, DECiDE pelo conhecimento e NEGA Provi-
MENTo a impugnação apresentada Senhora, Cynthia Freitas 
de oliveira Enoque, via e-mail em 23/04/2021 ás 18h14min, em 

razão dos critério de entrevista e formação escolar, definido no 
Edital nº19, de 20 de abril de 2021, dessa forma, mantem em sua 
plenitude, todos os termos do edital, e por consequência, a reaber-
tura da inscrição, na data de 30 de abril de 2021 , às 9 horas, até as 
9horas do dia 3 de maio de 2021 .

ibirité, 28 de abril de 2021
Graziela Paz de Paula

Presidente da Comissão .
3 cm -28 1474604 - 1

ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo DE CoNTrATo
ExTrATo Do CoNTrATo DE SErviÇoS N . 06/2021

Partes: FuNDAÇÃo HELENA ANTiPoFF E A EMPrESA 
APPoLuS TECNoLoGiA LTDA - EPP . objeto: Constitui 
objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento 
de software de diário de gestão de escolar com prestação de ser-
viços correlatos de implantação, Treinamento, Suporte Técnico, 
Manutenção e Atualização, para utilização naEscola Técnica San-
doval Soares de Azevedo - ETSSA e na Escola Sandoval Soares 
de Azevedo - ESSA, conforme condições, exigênciase estimati-
vas estabelecidas no Termo de referências do presente processo . 
vigência: Este contrato tem vigência até a data de 27/04/2022, 
iniciando-se a partir da publicação de seu extrato no Diário Ofi-
cial do Estado de MG . valor total: r$ 16 .800,00 (dezesseis mil e 
oitocentos reais), para o  período de  vigência . Dotação orçamen-
tária: 2151 .12 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .02 Fonte0 .10 .1 Signa-
tários: vicente Tarley Ferreira Alves – Presidente FHA e Adilson 
Portilho Lustosa Junior - representante da empresa APPoLuS 
TECNoLoGiA LTDA - EPP .

ibirité, 28 de abril de 2021 .
vicente Tarley Ferreira Alves

Presidente da FHA
5 cm -28 1474763 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

rESCiSÃo DE CoNTrATo ADMiNiSTrATivo
rescisão . Parte: LEiLiSMArA SouSA NoGuEirA . objeto: 
rescisão do contrato administrativo de Analista universitário, a 
partir de 28 .04 .2021 .

1 cm -28 1474696 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE moNtES cLAroS - uNimoNtES
DivuLGAÇÃo DE rESuLTADo E HoMoLoGAÇÃo

Atos assinados pela Comissão Especial de Licitação/Credenciamento – divulga resultado final de décima quarta chamada do creden-
ciamento de profissionais médicos 01/2017, nos termos previstos em edital. Ato contínuo, o magnífico Reitor, homologa o resultado de 
credenciados médicos para prestação de serviços visando o atendimento aos usuários do sistema único de saúde- SuS, no Hospital uni-
versitário Clemente De Faria – Centro de referência à Saúde do idoso .

iNSCriÇÃo LiCiTANTE ESPECiALiDADE ESCoLAriDADE

77 FLAviA vANESSA NoBrE FLAvio GEriATriA ESPECiALiSTA

78 DEBorA LorENA vASCoNCELoS GoNCALvES GEriATriA ESPECiALiSTA

79 DouGLAS MorEirA PiMENTEL CLÍNiCA MÉDiCA GrADuAÇÃo

80 rENATA ATHAYDE CASASANTA AGuiAr GEriATriA ESPECiALiSTA

81 ALiNE DE SA xAviEr GEriATriA ESPECiALiSTA

82 LETiCiA vErSiANi CArDoSo GEriATriA ESPECiALiSTA

6 cm -28 1474633 - 1

DivuLGAÇÃo DE rESuLTADo E HoMoLoGAÇÃo
Atos assinados pela Comissão Especial de Licitação/Credenciamento – divulga resultado final de trigésima sexta chamada do creden-
ciamento de profissionais médicos 01/2016, nos termos previstos em edital. Ato contínuo, o magnífico Reitor, homologa o resultado de 
credenciados médicos para prestação de serviços visando o atendimento aos usuários do sistema único de saúde- SuS, no Hospital uni-
versitário Clemente De Faria .

iNSCriÇÃo LiCiTANTE ESPECiALiDADE ESCoLAriDADE

623 BruNo LoPES NuNES orToPEDiA ESPECiALiSTA

624 MAriA TErESA DE ArAuJo SiLvA CArNEiro CLiNiCA MÉDiCA GrADuAÇÃo

625 viCTor rAPHAEL DE ALMEiDA ALCANTArA CLÍNiCA MÉDiCA GrADuAÇÃo

626 LorENA viANA SoArES CALDEirA DE MELo CLÍNiCA MÉDiCA ESPECiALiSTA

627 MAriA CLArA MAGALHAES PrAES CLÍNiCA MÉDiCA GrADuAÇÃo

628 iGoT ANToNio CoSTA DE oLivEirA CLÍNiCA MÉDiCA GrADuAÇÃo

629 AuriCELio viANA DoS SANToS CLÍNiCA MÉDiCA GrADuAÇÃo

630 PAMELA DANiELE CArvALHo PuPo CLiNiCA MÉDiCA GrADuAÇÃo

8 cm -28 1474599 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo - PrEGÃo TiPo – ELETrÔNiCo
universidade Estadual de Montes Claros – uNiMoNTES, torna 
público aos interessados que realizará licitação, sob a modalidade 
Pregão, tipo Eletrônico, para aquisição de materiais para realiza-
ção de reforma do bezerreiro, localizado na fazenda experimental 
do Campus de Janaúba, Pregão Eletrônico 011/2021 – Processo 
– 2311021 – 011/2021, data da sessão pública 11/05/2021, horá-
rio 09h00min . Horário para cadastramento das propostas será até 
11/05/2021 às 08h00min . A sessão pública do referido certame 
será realizada exclusivamente pelo site: www .compras .mg .gov .br . 
os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital e anexos 
pelo site: www .compras .mg .gov .br, a partir de 29/04/2021 . Quais-
quer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 
3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: licitacao .unimon-
tes@gmail .com . 

Professor Aloysio Afonso rocha vieira – 
Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .

4 cm -28 1474691 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9276492/2021 
DE ForNECiMENTo

Processo SEi nº 2310 .01 .000004089/2021-51 de Fornecimento, 
firmado por meio da UNIMONTES/HUCF e o fornecedor 
08 .798 .468/0002-66 - DiEx Distribuidora, Atacadista, impor-
tadora, Exportadora de Medicamentos e Produtos para Saúde 
LTDA, Processo de compra nº 2311076 000112/2021, Pre-
gão eletrônico . objeto: Materiais de consumo de laboratório de 

análises clínicas, agência transfusional e patologia . . valor total: 
r$ 369 .112,00 . vigência: 12 meses, de 29/04/2021 a 30/04/2022 . 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .
339030 .13 .0 .10 .1; 2311 .12 .302 .026 .1024 .0001 .339030 .13 .0 .10 .
1 . Assinatura: 28/04/2021 . Signatários: pela contratada umberto 
Malaquete de Lima ribeiro, pela contratante Priscilla izabella 
Fonseca Barros de Menezes .

3 cm -28 1474720 - 1

FuNDAÇÃo cAio mArtiNS - FucAm
1º TErMo ADiTivo Ao CoNTrATo Nº  9263097/2020, 

DE PrESTAÇÃo DE SErviÇoS, CELEBrADo ENTrE A 
FuNDAÇÃo EDuCACioNAL CAio MArTiNS - FuCAM E 
A EMPrESA PETroBráS DiSTriBuiÇÃo LTDA . objeto: o 
reequilíbrio econômico financeiro dos itens 01-gasolina e 02-óleo 
diesel, da Ata de registro de preços n° 71/2020, Planejamento 
nº 43/2020, conforme cláusula 5 .2 da ArP .vigência: 12 (doze) 
meses, a partir da publicação do seu extrato . Dotações orçamentá-
rias nº 2161 .11 .334 .039 .4373 .0001 .3 .3 .90 .3 .3 .90 .3026 .0 .10 .1 . o 
valor total da contratação é de r$ 55 .752,90 (cinquenta e cinco 
mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) Data 
da assinatura: 26/04/2021 .

3 cm -28 1474365 - 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 3202104290026160158.
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