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SEcrEtAriA DE EStADo DE 

cuLturA E turiSmo
CoNvoCAÇÃo

o Secretário de Estado da Cultura e Turismo e Presidente do Conse-
lho Curador da Fundação Tv Minas Cultural e Educativa – Tv Minas 
convoca os membros para a 2ª reunião ordinária do Conselho Curador 
a realizar-se no dia 30 de agosto do corrente ano, na sala de reunião 
do Edifício Radio Inconfidência e Rede Minas, na Rua Tenente Brito 
Melo, 1090 – andar térreo, bairro Barro Preto, de 10 às 12h30 . Pauta: 1 
– Apresentação da marca dos 35 Anos da rede Minas; 2– Apresentação 
geral das ações de comemoração dos 35 da rede Minas; 3 – Apresen-
tação da nova diretora de Produção e Programação; 4 – Apresentação 
da nova grade de programação; 5 – Assuntos Gerais . Belo Horizonte, 
20 de agosto de 2019 .

MAriNA PACHECo SiMiÃo
Secretária de Estado de Cultura e Turismo em exercício

Presidente Conselho Curador
4 cm -19 1262441 - 1

FuNDAÇÃo cLÓviS SALGADo - FcS
ExTrATo DE CoNTrATo

Termo de Autorização de uso nº .192/2019 . Entre a Fundação Clóvis 
Salgado/FCS e Lourenço Bar e restaurante Eireli; objeto: Autoriza-
ção de uso da Serraria Souza Pinto; vigência: 03 meses; valor: r$ 
32 .380,00; Signatários: Eliane Denise Parreiras oliveira/FCS e Elaine 
Cristina de oliveira

ExTrATo DE CoNTrATo
Termo de Autorização de uso nº .194/2019 . Entre a Fundação Cló-
vis Salgado/FCS e Art rec Produções Culturais e Publicidade Eirele; 
objeto: Autorização de uso do Grande Teatro do Palácio das Artes; 
vigência: 03 meses; valor: r$ 106 .020,00; Signatários: Eliane Denise 
Parreiras oliveira/FCS e Gustavo Agra Souto

3 cm -19 1262387 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Termo de Autorização de uso nº .177/2019 . Entre a Fundação Clóvis 
Salgado/FCS e Edmar Gontijo Teixeira; objeto: Autorização de uso do 
Grande Teatro, Foyer e Hall de Bilheteria do Palácio das Artes; vigên-
cia: 11 meses; valor: r$ 209 .046,00; Signatários: Eliane Denise Parrei-
ras oliveira/FCS e Edmar Gontijo Teixeira .

2 cm -19 1262059 - 1

FuNDAÇÃo DE ArtE DE 
ouro PrEto - FAoP

AviSo DE ProrroGAÇÃo Do PrAZo PArA SoLiCiTAÇÃo 
E ALTErAÇÃo DE CroNoGrAMA DE BoLSA DE ESTuDoS 

Do EDiTAL Nº 007/2019 Do EDiTAL Do ProCESSo 
SELETivo Do CurSo TÉCNiCo EM CoNS . E rEST .

A Presidente da Fundação de Arte de ouro Preto - FAoP, Júlia Amélia 
Mitraud vieira, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art . 
7ª do decreto 47 .350, de 25 de janeiro de 2018, torna público, nesta 
segunda -feira, dia 19 de agosto de 2019, rESoLvE: 1 .Prorrogar até 
o dia 30 de agosto de 2019 o prazo para solicitação de Bolsa de Estu-
dos e alteração do Cronograma Bolsa de Estudos do 2º Semestre 2019, 
Edital FAoP nº 007/2019 - Processo Seletivo – 02/2019 – 2º semestre 
2019 – do Curso Técnico em Conservação e restauro da Escola de Arte 
rodrigo Melo Franco de Andrade . As alterações encontram-se disponí-
veis na página eletrônica da FAoP- www .faop .mg .gov .br . ouro Preto, 
19 de agosto de 2019 . Júlia Amélia Mitraud vieira – Presidente da Fun-
dação de Arte de ouro Preto .

4 cm -19 1262179 - 1

ExTrATo DE CoNTrATAÇÃo
Contrato nº 012/2019 . Contratação do Bráulio Gomes Felisberto nos 
termos do Edital de Credenciamento nº 04/2019, Processo Seletivo 
04/2019 da FAoP, para prestação de serviços de docência na disciplina 
de História e Patrimônio, na Escola de ofícios Tradicionais de Mariana/
MG . vigência: 15 de agosto de 2019 a 13 de dezembro de 2019 . Dota-
ção orçamentária: 2171 13 392 140 1125 0001 33902171 13 122 701 
2002 0001 33902171 13 122 701 2001 0001 3390 . valor total estimado 
do Contrato: o valor total estimado do contrato é de r$ 800,00 (oito-
centos) reais, referente à carga horária de 20 (vinte) horas/mês sendo 
o valor da hora/aula de r$ 40,00 (quarenta) reais .Assina: Júlia Amélia 
Mitraud vieira – Presidente da FAoP e Bráulio Gomes Felisberto . ouro 
Preto, 14 de agosto de 2019 .

3 cm -19 1262161 - 1

iNStituto DE EStADuAL Do 
PAtrimôNio HiStÓrico E ArtíStico 

DE miNAS GErAiS - iEPHA
ExTrATo DE CoNTrATo

Contrato nº 9219910/2019 . iEPHA/MG e DEDETiZADorA BAr-
BoSA LTDA – ME . objeto: Prestação de serviços de controle das pra-
gas urbanas/rural, especificamente escorpião, por meio de dedetização 
e desinfestação na Fazenda Boa Esperança, vigência: 05 (cinco) meses . 
valor: r$1 .800,00 (um mil e oitocentos reais) . Signatários: Michele 
Abreu Arroyo e Dáfenis Figueiredo Barbosa . Data: 19/08/2019 .

2 cm -19 1262361 - 1

iNStituto DE DESENvoLvimENto 
Do NortE E NorDEStE DE 

miNAS GErAiS - iDENE
ExTrATo Do CoNTrATo Nº 09/2019

ProCESSo SEi nº2420 .01 .0001061/2019-39 - celebrado entre o iNS-
TiTuTo DE DESENvoLviMENTo Do NorTE E NorDESTE 
DE MiNAS GErAiS – iDENE e a ASSoCiAÇÃo CoMErCiAL E 
EMPrESAriAL DE TEÓFiLo oToNi . objeto: Locação de espaço 
e montagem deestandes na MoSTrA EMPrESAriAL Do Nor-
DESTE MiNEiro – ExPoNor 2019, que será realizada no período 
de 22 de agosto a 25 de agosto de 2019, no Expominas de Teófilo Otoni, 
no município de Teófilo Otoni/MG, situado na Rua Coronel Mario Cor-
deiro, 404 – 550 – Bairro Pampulhinha . valor Global:r$10 .000,00 
(dez mil reais) . Dotação orçamentária: 2421 .23 .691 .152 .4368 .0001 - 
339039/99 – fonte 71 .1/0 . vigência: 30 (trinta) dias a contar da publi-
cação . Assinam em 19/08/2019: ricardo Bastos Peres como locador e 
Nilson Pereira Borges como locatário .

3 cm -19 1262030 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATo DE ATA DE rEGiSTro DE PrEÇoS
Ata de registro de Preços 160/2019 - Planejamento e Pregão Eletrônico 
nº 50/2019 . objeto: Aquisição de Computadores, Notebooks, Worksta-
tions, Tablets e Licenças . Partes: SEPLAG e as Empresas:

160/2019 - i – Daten Tecnologia Ltda
Lote valor (r$) Lote valor (r$) Lote valor (r$)
01 2 .660,00 02 3 .213,00 03 4 .364,00
04 4 .894,00 - - - -

160/2019 – ii – Lenovo Comercial e Distribuição Limitada
06 2 .990,00 07 3 .564,00 - -

160/2019 – iii – Drive A informatica Ltda
08 4 .457,00 09 9 .100,00 - -

160/2019 – iv – Brasoftware informática Ltda
10 1 .400,00 - - - -

vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo Ferreira 
Matias, pela SEPLAG; e José Pacheco de oliveira Júnior, Augusto 
rosa Filho, Fabio de Souza Lima, renato Gomes Ferreira e Alexsandra 
Junqueira Coimbra, pelas empresas .

5 cm -19 1261911 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato n° 9219889/2019 . Processo de compras nº 1501122 050/2019 . 
Partes: SEPLAG e GLoBAL DiSTriBuiÇÃo E SErviÇoS 
EirELLi - EPP . objeto: aquisição de materiais diversos para cons-
trução . vigência: 12 (doze) meses a contar da data de sua publica-
ção . valor: r$ 3 .244,80 . Dotações orçamentárias: 1501 04 331 190 
4524 0001 3 3 90 30 19 . Fonte de recursos: 10 1 . Data de assinatura: 
14/08/2019 . Assinam: Kennya Kreppel Dias Duarte, pela SEPLAG e 
Carla Cristina Moreira Santos pela GLoBAL DiSTriBuiÇÃo E SEr-
viÇoS EirELLi - EPP

3 cm -19 1262184 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
ExTrATo Do TErMo ADiTivo Nº ME-231/18-01 

Firmado em 31/07/2019 entre a HEWLETT PACKArD BrASiL 
LTDA e a ProDEMGE . objeto: Prorrogação da vigência contratual .

1 cm -19 1262404 - 1

FuNDAÇÃo JoÃo PiNHEiro - FJP
ExTrATo DE JuSTiFiCATivA DE PAGAMENTo

ExTrATo Nº 037-2019 - Nota Técnica 037-2019
Diárias SCPD, CPFs Diversos - Justificativa: necessidade de quebra 
da ordem cronológica de despesa liquidada - relevantes razões de inte-
resse público - A íntegra destas justificativas encontram-se à disposição 
nos processos .

2 cm -19 1262459 - 1

iNStituto DE PrEviDêNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

CoMuNiCADo
Prorrogação do prazo de vigência do Edital de Credenciamento nº 
28/2019

o instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais 
– iPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica: Fica prorrogado 
até o dia 29/08/2019 o prazo para inscrição e envio de documentos pre-
vistos na cláusula primeira do Edital de Credenciamento de Médico 
Cirurgião Pediatra, com carga horária mínima de 12 (doze) horas sema-
nais, para atuar na Diretoria de Saúde do iPSEMG, publicado no Diá-
rio Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 26/07/2019, página 33 
– Caderno 1 .

Belo Horizonte, 19 de Agosto de 2019 .
Leonardo Tadeu Campera Brescia – Diretor de Saúde – 

Marcus vinicius de Souza – Presidente do iPSEMG .
4 cm -19 1262478 - 1

CoMuNiCADo
Prorrogação do prazo de vigência do
Edital de Credenciamento nº 30/2019

o instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – 
iPSEMG, por meio de sua Presidência, comunica: Fica prorrogado até 
o dia 20/08/2019 o prazo para inscrição e envio de documentos previs-
tos na cláusula primeira do Edital de Credenciamento de FiSioTErA-
PEuTA ESPECiALiSTA EM FiSioTErAPiA rESPirATÓriA CoM 
ÊNFASE EM PEDiATriA E NEoNATAL, CoM CArGA HoráriA 
MÍNiMA DE 30 (TriNTA) HorAS SEMANAiS, PArA ATuAr NA 
DIRETORIA DE SAÚDE DO IPSEMG, publicado no Diário Oficial 
do Estado de Minas Gerais do dia 26/07/2019, página 33 – Caderno 1 . 

Belo Horizonte, 08 de Agosto de 2019 . 
Leonardo Tadeu Campera Brescia – Diretor de Saúde – 

Marcus vinicius de Souza – Presidente do iPSEMG .
4 cm -19 1262472 - 1

NoTiFiCAÇÃo DE LANÇAMENTo DE DÉBiTo
Edital nº 31/2019 . Art . 39 §§ 1º e 2º da Lei Federal 4 .320/1964; 
Art. 406 do Código Civil. Notificada: Alessandra da Cruz. Período: 
novembro/2017 . valor apurado: r$ 114,64 (cento e quatorze reais e 
sessenta e quatro centavos) . o iPSEMG, por meio do presente edital, 
notifica Alessandra da Cruz, por se encontrar em local incerto e não 
sabido, do débito de sua responsabilidade, relativo ao período infor-
mado, com os acréscimos legais, face ao disposto nas normas aplicá-
veis à espécie (art . 39 §§ 1º e 2º da Lei Federal 4 .320/1964, art . 2º § 
5º da Lei Federal 6 .830/1980) . o débito em questão foi corrigido nos 
termos da legislação vigente, conforme planilha de cálculo, à disposi-
ção do interessado no Departamento de Arrecadação, com fulcro no 
art . 406 do Código Civil e na Deliberação do Conselho Deliberativo 
12/2004. Fica, portanto, V.S.ª, notificado a promover, no prazo de 30 
(trinta) dias, a contar da publicação deste, o pagamento do valor em 
favor do iPSEMG, por meio de Documento de Arrecadação Estadual 
visada pela autarquia ou, em igual prazo, firmar ajuste para o parce-
lamento do mesmo, nos termos da legislação vigente, ou ainda, no 
mesmo prazo, impugná-lo, sob a pena de revelia e reconhecimento do 
débito . Havendo impugnação, esta deverá ser endereçada à Diretoria de 
Planejamento Gestão e Finanças do iPSEMG, com menção ao Edital nº 
31/2019, podendo ser protocolizada no Protocolo da Cidade Adminis-
trativa Presidente Tancredo Neves (Prédio Gerais 1º andar, rod . Papa 
João Paulo ii, 4001, Serra verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31 .630-
901), ou encaminhada ao mesmo endereço por via postal, com aviso 
de recebimento . A falta do pagamento, do parcelamento ou da impug-
nação no prazo citado, bem como a decisão denegatória de recurso em 
instância final, importará no encaminhamento do débito para inscri-
ção em dívida ativa, conforme determinam as normas vigentes (art .16, 
§1º e 2º, da Lei Estadual 9 .380/1986, arts . 1º ao 6º da Lei Estadual 
13 .404/1999, Decreto Estadual 26 .562/1987) . E, para que chegue ao 
conhecimento dos interessados, foi expedido o presente edital e publi-
cado na Imprensa Oficial. Rosilene Aldeny dos Santos Oliveira– Chefe 
do Departamento de Arrecadação .

8 cm -19 1262397 - 1

TorNA SEM EFEiTo TErMo ADiTivo
Publicação do dia 10/08/2019 – Página 47 .

Extrato: 4° Termo Aditivo do Contrato 07/2015 . Contratada: Santa 
Casa de Misericórdia de Belo Horizonte . objeto: Prorrogação . vigên-
cia: 14/08/19 a 13/08/20 . Base Legal: Art . 57, ii e §2° da Lei 8 .666/93 . 

Guilherme P . Senra Fonseca - Diretor e 
Saulo Levindo Coelho – Contratado .

2 cm -19 1262333 - 1

NoTiFiCAÇÃo DE LANÇAMENTo DE DÉBiTo
Edital nº 30/2019 . Art . 20, inciso i e Art . 120, inciso ii do Decreto 
26 .562/1987; Art . 406 do Código Civil, Art . 2º § 5º da Lei Federal 
6.830/1980, Art. 2.028 do Código Civil. Notificada: Luiza Aparecida 
Lacerda . Período: maio/2013 a fevereiro/2019 . valor apurado: r$ 
104 .163,70 (cento e quatro mil, cento e sessenta e três reais e setenta 
centavos). O IPSEMG, por meio do presente edital, notifica Luiza 
Aparecida Lacerda, por se encontrar em local incerto e não sabido, do 
débito de sua responsabilidade, relativo ao período informado, com os 
acréscimos legais, face ao disposto nas normas aplicáveis à espécie (art . 
39 §§ 1º e 2º da Lei Federal 4 .320/1964, art . 2º § 5º da Lei Federal 
6 .830/1980) . o débito em questão foi corrigido nos termos da legisla-
ção vigente, conforme planilha de cálculo, à disposição do interessado 
no Departamento de Arrecadação, com fulcro no art . 406 do Código 
Civil e na Deliberação do Conselho Deliberativo 12/2004 . Fica, por-
tanto, V.S.ª, notificado a promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a con-
tar da publicação deste, o pagamento do valor em favor do iPSEMG, 
por meio de Documento de Arrecadação Estadual visada pela autarquia 
ou, em igual prazo, firmar ajuste para o parcelamento do mesmo, nos 
termos da legislação vigente, ou ainda, no mesmo prazo, impugná-lo, 
sob a pena de revelia e reconhecimento do débito . Havendo impugna-
ção, esta deverá ser endereçada à Diretoria de Planejamento Gestão e 
Finanças do iPSEMG, com menção ao Edital nº 30/2019, podendo ser 
protocolizada no Protocolo da Cidade Administrativa Presidente Tan-
credo Neves (Prédio Gerais 1º andar, rod . Papa João Paulo ii, 4001, 
Serra verde, Belo Horizonte/MG, CEP 31 .630-901), ou encaminhada 
ao mesmo endereço por via postal, com aviso de recebimento . A falta 
do pagamento, do parcelamento ou da impugnação no prazo citado, 
bem como a decisão denegatória de recurso em instância final, impor-
tará no encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa, con-
forme determinam as normas vigentes (art .16, §1º e 2º, da Lei Esta-
dual 9 .380/1986, arts . 1º ao 6º da Lei Estadual 13 .404/1999, Decreto 
Estadual 26 .562/1987) . E, para que chegue ao conhecimento dos inte-
ressados, foi expedido o presente edital e publicado na Imprensa Ofi-
cial . rosilene Aldeny dos Santos oliveira– Chefe do Departamento de 
Arrecadação .

8 cm -19 1262395 - 1

ExTrATo DE CoNvÊNio - rETiFiCAÇÃo
No “MG” de 20/10/2018, coluna 2, página 32, referente ao Extrato de 
Convênio, dos servidores: ADriANo ALEx MorEirA vErTELo, 
Masp 1071533-2 e JoANA MArCiA DE AGuiAr MourÃo, Masp 
1072533-1 . onde se LÊ: Extrato: Convênio de Cooperação Técnica, 
Leia-se: Extrato: Convênio de Cooperação Técnica, Nº 06/2019 .

2 cm -19 1262023 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ExTrATo DE CoNTrATo
Extrato do Contrato nº J .046 .0 .2019 . Partes: MGS e a Turilessa Ltda, 
CNPJ nº 19 .265 .024/0001-09 . objeto: Serviços de fornecimento de 
vale transportes através da venda de créditos eletrônicos no muníci-
pio de varginha/MG . vigência: 12 meses . valor total: r$ 123 .868,80 . 
Assinatura: 13/08/2019 .

ExTrATo DE CoNTrATo DE CrEDENCiAMENTo
Extrato do Contrato nº J .047 .0 .2019 . Partes: MGS e a Bento Projetos e 
Medicina do Trabalho Ltda- ME CNPJ nº 22 .089 .453/0001-79 . objeto: 
Credenciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especia-
lizadas na realização de serviços médicos e laboratoriais, na área de 
Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 19/08/2019 .

Extrato do Contrato nº J .048 .0 .2019 . Partes: MGS e a Sanare Medicina 
de urgência Ltda ., CNPJ nº 05 .384 .443/0001-47 . objeto: Credencia-
mento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas especializadas na 
realização de serviços médicos e laboratoriais, na área de Saúde ocu-
pacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 19/08/2019 .

Extrato do Contrato nº J .051 .0 .2019 . Partes: MGS e a LABHor 
Laboratório de Hormônios e Análises Clínicas Ltda, CNPJ nº 
00 .836 .918/0001-75 . objeto: Credenciamento de pessoas físicas autô-
nomas e/ou jurídicas especializadas na realização de serviços médicos e 
laboratoriais, na área de Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assi-
natura: 19/08/2019 .

Extrato do Contrato nº J .053 .0 .2019 . Partes: MGS e a Figueiredo & 
Barbosa Serviços de Saúde Ltda EPP, CNPJ nº 08 .595 .508/0001-91 . 
objeto: Credenciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas 
especializadas na realização de serviços médicos e laboratoriais, na área 
de Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 19/08/2019 .

Extrato do Contrato nº J .054 .0 .2019 . Partes: MGS e a Bio ocu-
pacional Medicina e Segurança do Trabalho Ltda - EPP, CNPJ nº 
07 .654 .637/0001-40 . objeto: Credenciamento de pessoas físicas autô-
nomas e/ou jurídicas especializadas na realização de serviços médicos e 
laboratoriais, na área de Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assi-
natura: 19/08/2019 .

9 cm -19 1262319 - 1

BANco DE DESENvoLvimENto 
DE miNAS GErAiS - BDmG

AviSoS DE LiCiTAÇÃo
o BDMG torna público que realizará, no dia 02 de setembro de 2019, 
às 9h30, pregão eletrônico do edital BDMG-19/2019, processo de com-
pras 5201006 000002/2019 no portal Compras MG, objetivando a con-
tratação de serviço de acesso à internet, incluindo circuito de comunica-
ção de dados e gerenciamento, obedecidas as especificações constantes 
do edital e seus anexos . A sessão pública será realizada em ambiente 
virtual, na internet, no Portal de Compras MG, pelo endereço eletrô-
nico www .compras .mg .gov .br . Cópia do edital poderá ser obtida gra-
tuitamente nos endereços https://www .bdmg .mg .gov .br/editais-licita-
coes/ ou http://www .compras .mg .gov .br . informações: pregao@bdmg .
mg .gov .br .

o BDMG torna público que realizará, no dia 04 de setembro de 2019, 
às 9h30, pregão eletrônico do edital BDMG-20/2019, processo de 
compras 5201006 000003/2019 no portal Compras MG, objetivando 
a aquisição de equipamentos de informática, obedecidas as especifi-
cações constantes do edital e seus anexos . A sessão pública será reali-
zada em ambiente virtual, na internet, no Portal de Compras MG, pelo 
endereço eletrônico www .compras .mg .gov .br . Cópia do edital poderá 
ser obtida gratuitamente nos endereços https://www .bdmg .mg .gov .br/
editais-licitacoes/ ou http://www .compras .mg .gov .br . informações: pre-
gao@bdmg .mg .gov .br .

ExTrATo CoNTrATo
CT 4790/2019 . Contratado: EvoLuE SErviÇoS LTDA . objeto: 
Prestação de serviços de elaboração, atualização e monitoramento do 
Programa de Prevenção de riscos Ambientais - PPrA e Levantamento 
Ergonômico do trabalho . valor: r$32 .400,00 . Dotação orçamentária: 
8176300092 - Consultoria Técnica . Prazo: 01 ano, a contar da assina-
tura . Data de assinatura: 02/08/2019 .

ADiTivoS A CoNTrAToS
4º Aditivo ao CT 3775/2017 . Contratada: WEBJur ProCESSA-
MENTo DE DADoS LTDA . objeto: i . incluir, a partir de 14/08/2019, 
o veículo de comunicação: Diário Oficial da União (Conselho Adminis-
trativo de recursos Fiscais - CArF - Ministério da Fazenda) com 05 
parâmetros de pesquisa ao item 3 .2 do contrato; ii . Acrescer, em função 
das alterações, r$190,41 ao valor do contrato; iii . Estimar o valor men-
sal do contrato em r$1 .866,36, e o valor global em r$61 .667,21 . Data 
de assinatura: 12/08/2019 .

9º Aditivo ao CT 3151/2015 . Contratada: EMPrESA BrASiLEirA 
DE CorrEioS E TELÉGrAFoS - ECT . objeto: i . Alterar o subi-
tem 6 .2 do contrato para estabelecer valor Mínimo de Faturamento de 
acordo a Tabela de Preços dos serviços . Data de assinatura: aditivo assi-
nado eletronicamente pelo SEi, última assinatura em 16/08/2019 .

10 cm -19 1262444 - 1

FuNDAÇÃo DE AmPAro à PESQuiSA Do 
EStADo DE miNAS GErAiS - FAPEmiG

ExTrATo Do PriMEiro TErMo ADiTivo Ao 
TErMo DE ouTorGA DE BoLSA Nº 7 .291/2018-1 .

Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 
– FAPEMiG e rafaela Aparecida Mateus dos Santos . objeto: prorro-
gação do Termo de outorga de Bolsa . Prazo: 02 (dois) meses . Dotação 
orçamentária: 2071 .19 .573 .050 .4102 .0001 .33 .90 .20 .1 .10 .1 . Data de 
assinatura: 01/08/2019 . Signatários: Evaldo Ferreira vilela – Presidente 
da FAPEMiG e rafaela Aparecida Mateus dos Santos – Bolsista .

2 cm -19 1262212 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
AuC-00035-16 ; 13/06/2019 ; 12/10/2019 ; Prorrogação ;
APQ-02628-16 ; Substituição de Gestor ;

1 cm -19 1262293 - 1

ExTrATo Do PriMEiro TErMo ADiTivo Ao 
TErMo DE ouTorGA DE BoLSA Nº 7 .289/2018-1

Partes: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – 
FAPEMiG e Lucas Mendes de Faria rosa Soares . objeto: prorrogação 
do Termo de outorga de Bolsa . Prazo: 02 (dois) meses . Dotação orça-
mentária: 2071 .19 .573 .259 .4614 .0001 .339020 .0 .10 .1 . Data de assina-
tura: 12/08/2019 . Signatários: Evaldo Ferreira vilela - Presidente da 
FAPEMiG e Lucas Mendes de Faria rosa Soares – Bolsista .

2 cm -19 1262214 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9219803/2019 
DE ForNECiMENTo,

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-
MoNTES e o(s) fornecedor(es) 71 .472 .294/0001-00 - ENi MAriA DE 
FrEiTAS -ME, Processo de compra nº 2311076 000152/2019, Pregão 
eletrônico . Processo SEi nº 2310 .01 .0005229/2019-26 . objeto: AQui-
SiÇÃo DE LATiCÍNioS  . valor total: r$ 62 .309,00 . vigência: 13 
meses, de 15/08/2019 a 15/08/2020 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 
2311 .12 .302 .200 .4574 .0001 .339030 .08 .0 .10 .1 . Assinatura: 15/08/2019 . 
Signatários: pela contratada Eni Maria de Freitas, pela contratante Pris-
cilla izabella Fonseca Barros de Menezes .

3 cm -15 1261522 - 1

ExTrATo Do 2º TErMo ADiTivo Do CoNTrATo Nº 9149632

Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 9149632/2017 de Serviço, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-
MoNTES e o(s) fornecedor(es) 07 .346 .478/0001-17 - METoDo SYS-
TEM CoMErCio DE EQuiPAMENToS PArA TELECoMuNiCA-
CoES E SErviCoS LTDA - EPP, Processo nº 2311021 000015/2017, 
Pregão eletrônico . objeto: SErviÇo DE viGiLÂNCiA E SEGu-
rANÇA ELETrÔNiCA PArA ATENDEr DEMANDA DA uNi-
MoNTES Prorrogação a partir de 18/08/2019 até 17/08/2020 . valor 
total: r$ 2 .314 .765,94 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .364 .
037 .4216 .0001 .339039 .71 .0 .10 .1; 2311 .12 .364 .037 .4214 .0001 .339039
 .71 .0 .10 .1; 2311 .12 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .71 .0 .10 .1 . Assinatura: 
16/08/2019 . Signatários: pela contratada Emmerson ricieri Brito pela 
contratante Aloysio Afonso rocha vieira .

4 cm -19 1262064 - 1

ExTrATo Do 2º TErMo ADiTivo Do CoNTrATo Nº 9149632

Extrato do 2º Termo Aditivo do Contrato nº 9149632/2017 de Serviço, 
firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-
MoNTES e o(s) fornecedor(es) 07 .346 .478/0001-17 - METoDo SYS-
TEM CoMErCio DE EQuiPAMENToS PArA TELECoMuNiCA-
CoES E SErviCoS LTDA - EPP, Processo nº 2311021 000015/2017, 
Pregão eletrônico . objeto: SErviÇo DE viGiLÂNCiA E SEGu-
rANÇA ELETrÔNiCA PArA ATENDEr DEMANDA DA uNi-
MoNTES Prorrogação a partir de 18/08/2019 até 17/08/2020 . valor 
total: r$ 2 .314 .765,94 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .364 .
037 .4216 .0001 .339039 .71 .0 .10 .1; 2311 .12 .364 .037 .4214 .0001 .339039
 .71 .0 .10 .1; 2311 .12 .122 .701 .2002 .0001 .339039 .71 .0 .10 .1 . Assinatura: 
16/08/2019 . Signatários: pela contratada Emmerson ricieri Brito pela 
contratante Aloysio Afonso rocha vieira .

4 cm -19 1262446 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9219361/2019 
DE ForNECiMENTo,

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio do(a) UNI-
MoNTES e o(s) fornecedor(es) 17 .461 .173/0001-00 - MEGAFArMA 
DiSTriBuiDorA EirELi - ME, Processo de compra nº 2311076 
000026/2019, Pregão eletrônico . objeto: AQuiSiÇÃo DE MEDiCA-
MENToS . valor total: r$ 1 .278,00 . vigência: 13 meses, de 19/08/2019 
a 19/08/2020 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .200 .4574
 .0001 .339030 .12 .0 .10 .1 . Assinatura: 16/08/2019 . Signatários: pela con-
tratada HuGo FErrEirA ProENÇA, pela contratante Priscilla iza-
bella Fonseca Barros de Menezez .
Extrato do Contrato nº 9219975/2019 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADo DE MiNAS GErAiS por meio do(a) uNiMoNTES e o(s) 
fornecedor(es) 02 .178 .270/0001-12 - viLSoN vALENCA DoS SAN-
ToS JuNior -ME, Processo de compra nº 2311076 000180/2019, 
Pregão eletrônico . objeto: AQuiSiÇÃo DE SAL GroSSo . . valor 
total: r$ 8 .815,00 . vigência: 13 meses, de 19/08/2019 a 19/08/2020 . 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .200 .4574 .0001 .339030
 .09 .0 .10 .1 . Assinatura: 17/08/2019 . Signatários: pela contratada viL-
SoN vALENCA DoS SANToS JuNior, pela contratante Priscilla 
izabella Fonseca Barros de Menezez .

5 cm -19 1262455 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9219971

Extrato do Contrato nº 9219971/2019 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADo DE MiNAS GErAiS por meio do(a) uNiMoNTES e 
o(s) fornecedor(es) 13 .743 .953/0001-91 - v . Z . MErCEAriA PANo-
rAMA ii LTDA -ME, Processo de compra nº 2311021 000027/2019, 
registro de preços realizado no SirP . objeto: áGuA MiNErAL 
NATurAL PArA ATENDEr DEMANDA DA uNiMoNTES - 
rEGiSTro DE  PrEÇoS - PLAN17/2019  . - ATA Nº 1A/2019 . valor 
total: r$ 82 .425,00 . vigência: 13 meses, de 16/08/2019 a 16/08/2020 . 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .122 .701 .2001 .0001 .33903
0 .08 .0 .10 .1; 2311 .12 .122 .701 .2002 .0001 .339030 .08 .0 .10 .1; 2311 .12 .
363 .193 .4533 .0001 .339030 .08 .1 .10 .1; 2311 .12 .364 .037 .4214 .0001 .3
39030 .08 .0 .10 .1 . Assinatura: 16/08/2019 . Signatários: pela contratada 
Zilmar Ladeia dos Santos valença, pela contratante Aloysio Afonso 
rocha vieira .

4 cm -19 1261762 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9219972
Extrato do Contrato nº 9219972/2019 de Serviço, firmado entre o 
ESTADo DE MiNAS GErAiS por meio do(a) uNiMoNTES e o(s) 
fornecedor(es) 06 .955 .770/0001-74 - P&P Turismo Eireli EPP, Pro-
cesso de compra nº 2311021 000029/2019, registro de preços não 
realizado no SirP . objeto: prestação de serviços de reserva, emis-
são, remarcação ou alteração e entrega de bilhetes de passagens aéreas 
nacionais e internacionais - PLANEJAMENTo SirP Nº 439/2018 - 
PArA ATENDiMENTo CoNvENio Nº 821827 -ProAP/CAPES/
uNiMoNTES . valor total: r$ 109 .318,50 . vigência: 14 meses, de 
16/08/2019 a 16/09/2020 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .3
64 .037 .4215 .0001 .339033 .04 .0 .24 .1 . Assinatura: 15/08/2019 . Signatá-
rios: pela contratada Gean ricardo Moraes, pela contratante Aloysio 
Afonso rocha vieira .

3 cm -15 1261545 - 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 3201908192251080145.
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