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Deliberações: Os Diretores, por unanimidade, deliberaram: I- Aprovar 
a designação do Sr . Cláudio de Oliveira Franco Latorre, para respon-
der pela Presidência, interina e cumulativamente com suas funções de 
Diretor Técnico, no período de 24-04 a 05-05-2017; e, II- Autorizar a 
celebração do Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria, com a 
TecTrans Transmissão de Energia Ltda ., para a prestação de serviços de 
acompanhamento do projeto executivo de conexão para atendimento a 
sistema elétrico, no Município de Serra do Salitre-MG, por sete meses, 
no valor de quinhentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e oitenta e seis 
reais . Encerramento: Franqueada a palavra e, como ninguém quisesse 
se manifestar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi assi-
nada pelos Diretores presentes e por mim, Secretário . aa .) Carlos Hen-
rique Cordeiro Finholdt; Claudio de Oliveira Franco Latorre; Marco 
Aurélio Guimarães Monteiro . Confere com o original . Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em: 18-12-2017, 
sob o número: 6390228, Protocolo: 17/528 .131-9 . Marinely de Paula 
Bomfim-Secretária Geral.

7 cm -23 1064720 - 1
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S . A .

CNPJ: 06 .981 .176/0001-58
MS/CS - AQuISIÇÃO DE SERvIÇO

 Adendo
Concorrência Nacional - MS/CS-510-R11636 . Objeto: Reforço e 
melhorias da transmissão da Região Triangulo . Adendo nº 11- Infor-
mamos que estamos alterando itens do edital , os novos arquivos esta-
rão disponíveis na pasta 510-R11636- Adendo 11  . Portal de Compras 
Cemig  . Adendo disponível no site www .cemig .com .br

2 cm -23 1064704 - 1
ExTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL
 “Termo de Compromisso de Compensação Florestal por Intervenção 
em Mata Atlântica – Criação de RPPN nº 01/2018, firmado entre a 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a PCH Fortuna II S .A . Objeto: 
Estabelecer a medida compensatória de natureza florestal prevista nos 
artigos nº 17 e 32 da Lei Federal nº 11 .428/2006 c/c artigos 26 e 27 
do Decreto nº 6 .660/2008, em decorrência da intervenção em vegeta-
ção nativa pertencente ao Bioma Mata Atlântica, conforme apurado 
nos autos do processo de licenciamento ambiental do empreendimento 
PCH Fortuna II – Processo COPAM nº 00221/2001/004/2013 e nº 
00221/2001/007/2015, cujo PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO 
FLORESTAL – SuPPRI_01/2017, obteve a chancela e aprovação na 
11ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Proteção à Biodiversi-
dade e de áreas Protegidas – CPB, realizada em 20/11/2017 . Data de 
assinatura: 16/02/2018 .

Marcos Antônio de Aquino Rodrigues – Procurador/ PCH Fortuna II 
S .A .
Domingos Sávio Castro Horta – Procurador/ PCH Fortuna II S .A .
Rodrigo Ribas – Superintendente de Projetos Prioritários”

5 cm -23 1064361 - 1
ExTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO 

DE COMPENSAÇÃO FLORESTAL
 “Termo de Compromisso de Compensação Florestal por Interven-
ção em Mata Atlântica – Criação de RPPN nº 02/2018, firmado entre 
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e a Guanhães Energia S .A . 
Objeto: Estabelecer a medida compensatória de natureza florestal pre-
vista nos artigos nº 17 e 32 da Lei Federal nº 11 .428/2006 c/c artigos 
26 e 27 do Decreto nº 6 .660/2008, em decorrência da intervenção em 
vegetação nativa pertencente ao Bioma Mata Atlântica, conforme apu-
rado nos autos do processo de licenciamento ambiental do empreendi-
mento PCH Jacaré – Processo COPAM nº 10133/2007/007/2017 e nº 
10133/2007/003/2013, cujo PARECER ÚNICO DE COMPENSAÇÃO 
FLORESTAL – SuPPRI_02/2017, obteve a chancela e aprovação na 
11ª Reunião Ordinária da Câmara Temática de Proteção à Biodiversi-
dade e de áreas Protegidas – CPB, realizada em 20/11/2017 . Data de 
assinatura: 16/02/2018 .

Marcos Antônio de Aquino Rodrigues – Procurador/ Guanhães Ener-
gia S .A .
Domingos Sávio Castro Horta – Procurador/ Guanhães Energia S .A .
Rodrigo Ribas – Superintendente de Projetos Prioritários”

5 cm -23 1064363 - 1
usina Termelétrica Barreiro S .A .

CNPJ 04 .451 .907/0001-28 – NIRE 31300015831

ATA DA 137ª REuNIÃO DA DIRETORIA
Data, horário e local: 10-07-2017, às 11 horas, na sede social . Pre-
senças: Participaram os Diretores Franklin Moreira Gonçalves, Már-
cio José Peres e Wantuil Dionísio Teixeira; e, pela Superintendência 
da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Carlos Henri-
que Cordeiro Finholdt . Mesa e instalação: Assumiu a presidência dos 
trabalhos, na forma estatutária, o Diretor Franklin Moreira Gonçalves, 
que convidou a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secreta-
riá-lo . Instalada a reunião, os Diretores, por unanimidade, aprovaram a 
lavratura da presente ata na forma de sumário . Ordem do dia: Redução 
do Capital Social; e, convocação da Assembleia Geral Extraordinária . 
Deliberações: Os Diretores, por unanimidade, deliberaram: I- Encami-
nhar à Assembleia Geral Extraordinária-AGE proposta referente à auto-
rização para redução de quatorze milhões de reais no Capital Social, 
passando de trinta milhões, novecentos e dois mil, cento quarenta e 
nove reais e novena e nove centavos para dezesseis milhões, novecen-
tos e dois mil, cento e quarenta e nove reais noventa e nove centavos, 
mediante a redução do número e ações ordinárias, nominativas, sem 
valor nominal, passando de trinta milhões, novecentas e duas mil para 
dezesseis milhões, novecentas e duas mil, com a consequente alteração 
na redação do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, que passará a ter 
a seguinte redação: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$16 .902 .149,99 
(dezesseis milhões, novecentos e dois mil, cento e quarenta e nove 
reais e noventa e nove centavos), representado por 16 .902 .000 (dezes-
seis milhões, novecentas e duas mil) ações ordinárias, nominativas, 
sem valor nominal .”; e, II- Autorizar o Diretor-Presidente a convocar 
a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 19-07-2017, às 11 
horas, para tratar do item acima . Encerramento: Franqueada a palavra e 
como ninguém quisesse se manifestar, foi suspensa a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada con-
forme, foi aprovada e assinada pelos Diretores presentes e por mim, 
Secretário . aa .) Carlos Henrique Cordeiro Finholdt; Franklin Moreira 
Gonçalves; Márcio José Peres; Wantuil Dionísio Teixeira . Confere 
com o original . Junta Comercial do Estado de Minas Gerais . Certi-
fico o registro em: 29-11-2017, sob o número: 6373409, Protocolo: 
17/499.538-5. Marinely de Paula Bomfim-Secretária Geral.

9 cm -23 1064716 - 1
usina Termelétrica Barreiro S .A .

CNPJ 04 .451 .907/0001-28 - NIRE 31300015831

ATA DA 136ª REuNIÃO DA DIRETORIA
Data, horário e local: 05 de abril de 2017, às 11 horas, na sede social . 
Presenças: Participaram os Diretores Franklin Moreira Gonçalves, 
Márcio José Peres e Wantuil Dionísio Teixeira; e, pela Superintendên-
cia da Secretaria Geral e Executiva Empresarial da Cemig, Carlos Hen-
rique Cordeiro Finholdt . Mesa e instalação: Assumiu a presidência dos 
trabalhos, na forma estatutária, o Diretor Franklin Moreira Gonçalves, 
que convidou a mim, Carlos Henrique Cordeiro Finholdt, para secreta-
riá-lo . Instalada a reunião, os Diretores, por unanimidade, aprovaram a 
lavratura da presente ata na forma de sumário . Ordem do dia: Contra-
tação de serviços . Deliberação: Os Diretores, por unanimidade, delibe-
raram autorizar a participação no Processo Administrativo de Licitação 
a ser instaurado pela Companhia Energética de Minas Gerais-Cemig, 
bem como a contratação dos serviços de auditoria independente, por 
trinta e seis meses, ao preço estimado de setenta e três mil, trezentos 
e vinte cinco reais, prorrogável por até vinte e quatro meses, mediante 
celebração de termos aditivos, no limite de até sessenta meses, ao preço 
total estimado de cento e vinte e dois mil, duzentos e nove reais . Os 
recursos necessários ao custeio das despesas decorrentes desta contra-
tação estão garantidos no orçamento de despesas operacionais neste 
exercício e deverão estar assegurados nos orçamentos para os anos da 
sua vigência . Encerramento: Franqueada a palavra e, como ninguém 
quisesse se manifestar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, foi 
assinada pelos Diretores presentes e por mim, Secretário . aa .) Carlos 
Henrique Cordeiro Finholdt . Franklin Moreira Gonçalves; Márcio José 
Peres; Wantuil Dionísio Teixeira . Confere com o original . Junta Comer-
cial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro em: 20-12-2017, 
sob o número: 6392862, Protocolo: 17/549 .852-1 . Marinely de Paula 
Bomfim-Secretária Geral.

7 cm -23 1064715 - 1

Secretaria de eStado do meio ambiente 
e do deSenvolvimento SuStentável

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E 
DESENvOLvIMENTO SuSTENTávEL – SEMAD

ExTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
 Modalidade: Pregão Eletrônico nº . 1371062 01/2018 . Objeto: Pres-
tação de serviços de locação, instalação e monitoramento de sistema 
de alarme e câmara . Homologo o julgamento do processo licitatório 
à empresa Brandão e Leite Limitada-EPP no lote único, no valor total 
de R$ 13 .000,00 conforme decisão da Pregoeira . Montes Claros, 23 de 
Fevereiro de 2018 . Clésio Cândido Amaral– Superintendente Regional 
de Meio Ambiente-NM . 

3 cm -23 1064569 - 1

inStituto eStadual de floreStaS

 RESuLTADO DE JuLGAMENTO RECuRSO
 Concorrência n° 1501558 00065/2016

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para o Planejamento Sistemá-
tico da Conservação e Restauração da Biodiversidade e dos Serviços 
Ambientais dos Biomas Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica em Minas 
Gerais (doravante PSCR); A Autoridade Superior, em cumprimento ao 
§4º do artigo 109 da lei 8666/93 acata a decisão da Comissão Espe-
cial de Licitação, profere a seguinte decisão: Julga improcedente o 
recurso interposto pela empresa licitante, CIGTA Centro de Inteligên-
cia EIRELI ME. Tendo em vista a definitividade da decisão administra-
tiva, mantem a empresa WWF/Biodiversitas/Fundep como vencedora 
da Concorrência em epigrafe . Belo Horizonte, 23 de fevereiro de 2018 . 
(a)Dagmar Maria Pereira Soares Dutra/Subsecretaria de Gestão Logís-
tica/Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .

3 cm -23 1064637 - 1
O Instituto Estadual de Florestas, através do Escritório Regional Cen-
tro-Sul, após tentativa de comunicação via endereçamento postal com 
AR, sem êxito, vem notificar a contribuinte STILO COMERCIAL E 
DISTRIBuIDORA EIRELI - EPP, CNPJ 12 .211 .392/0001-17, por estar 
em local ignorado, incerto ou não sabido, sobre o DAE - Documento 
de Arrecadação Estadual, no valor de R$ 214,71, referente ao atraso na 
entrega dos materiais elencados no Edital de Licitação – Pregão Eletrô-
nico para Registro de Preços – Planejamento SIRP nº 252/2015 – Tipo: 
Menor Preço, que deu origem ao Processo Administrativo de Punição 
nº 09000000268/17. Observação: A notificada terá um prazo de vinte 
dias a partir desta publicação, para pagamento da multa ou apresenta-
ção da defesa para o IEF, no seguinte endereço: Rua Freire de Andrade 
131, Centro, Barbacena-MG, CEP 36200-098 .
 Diretor Geral do IEF - Henri Dubois Collet

O Instituto Estadual de Florestas, através do Escritório Regional Cen-
tro-Sul, após tentativa de comunicação via endereçamento postal com 
AR, sem êxito, vem notificar a contribuinte STILO COMERCIAL E 
DISTRIBuIDORA EIRELI - EPP, CNPJ 12 .211 .392/0001-17, por estar 
em local ignorado, incerto ou não sabido, sobre o DAE - Documento 
de Arrecadação Estadual, no valor de R$ 388,29, referente ao atraso na 
entrega dos materiais elencados no Edital de Licitação – Pregão Eletrô-
nico para Registro de Preços – Planejamento SIRP nº 207/2016 – Tipo: 
Menor Preço, que deu origem ao Processo Administrativo de Punição 
nº 09000001939/17. Observação: A notificada terá um prazo de vinte 
dias a partir desta publicação, para pagamento da multa ou apresenta-
ção da defesa para o IEF, no seguinte endereço: Rua Freire de Andrade 
131, Centro, Barbacena-MG, CEP 36200-098 .
 Diretor Geral do IEF - Henri Dubois Collet

7 cm -23 1064702 - 1

Secretaria de eStado de SaÚde

 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

AvISO DE ARQuIvAMENTO
COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES

Processo Administrativo nº 315/2013 Contratante SES/MG Contra-
tada Chiesi Farmacêutica Ltda . CNPJ 61 .363 .032/0001-46 . Foi apli-
cada a penalidade de Advertência no Processo Administrativo Punitivo 
315/2013 .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

AvISO DE ARQuIvAMENTO
COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES

Processo Administrativo nº 234/2013 Contratante SES/MG Contratada 
Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda . CNPJ 
26 .921 .908/0001-21 . O Processo Administrativo Punitivo 234/2013 foi 
arquivado, tendo em vista a inscrição do débito em dívida ativa pela 
Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais .
Superintendente de Gestão

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

AvISO DE ARQuIvAMENTO
COMISSÃO DE APuRAÇÃO DE IRREGuLARIDADES

Processo Administrativo nº 21/2014 Contratante SES/MG Contra-
tada Distribuidora de Medicamentos Londrina Eireli - EPP . CNPJ 
01 .972 .316/0001-08 . O Processo Administrativo Punitivo 21/2014 foi 
arquivado, tendo em vista a inscrição do débito em dívida ativa pela 
Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais .
Superintendente de Gestão

7 cm -23 1064318 - 1
Termo de Doação Eletrônico nº 303/2018 – Partes: SES e o MuNI-
CÍPIO DE MINDURI. Doação em caráter definitivo e sem encargos 
de 04 itens (COMPuTADORES E IMPRESSORAS) no valor total de 
R$10 .150,18 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato na 
Imprensa Oficial. Assinam: Flaviane Fernanda Fernandes pelo doador e 
José Ronaldo da Silva pelo donatário .

Termo de Doação Eletrônico nº 295/2018 – Partes: SES e o MuNICÍ-
PIO DE GOVERNADOR VALADARES. Doação em caráter definitivo 
e sem encargos de 63 itens (EQuIPAMENTOS MÉDICOS HOSPI-
TALARES) no valor total de R$31 .838,65 . vigência: A partir da data 
de publicação do seu extrato na Imprensa Oficial. Assinam: Flaviane 
Fernanda Fernandes pelo doador e André Luiz Coelho Merlo pelo 
donatário .

Termo de Doação Eletrônico nº 304/2018 – Partes: SES e o MuNI-
CÍPIO DE JURUAIA. Doação em caráter definitivo e sem encargos 
de 08 itens (COMPuTADORES E IMPRESSORAS) no valor total de 
R$20 .300,36 . vigência: A partir da data de publicação do seu extrato na 
Imprensa Oficial. Assinam: Flaviane Fernanda Fernandes pelo doador e 
Claudeci Divino de Araújo pelo donatário .

5 cm -23 1064665 - 1

RESuLTADO DO CHAMAMENTO 
PÚBLICO SES/MG Nº 006/2018

Em conformidade com o Chamamento Público nº 006/2018, publicado 
em Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 09 de 
janeiro de 2018 e suas retificações, divulga-se, o resultado final refe-
rente à habilitação, inabilitação e interposição de recursos das entidades 
interessadas em formalizar contrato com a SES/MG para prestação de 
serviços de saúde aos usuários do SuS . Ressalta-se que os prazos para 
recursos quanto às decisões em cada etapa foram observados, em obe-
diência ao disposto no art . 3º c/c art . 109 da lei 8666/93 .

Os procedimentos pertinentes ao referido Chamamento Público, encon-
tram-se disponíveis para consulta na Superintendência/Gerência Regio-
nal de Saúde .

Relação das entidades aptas à realização da visita técnica 
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relação das entidades inabilitadas
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relação das entidades habilitadas após realização de visita técnica
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relação das entidades inabilitadas após realização de visita técnica
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alfenas, 22 de fevereiro de 2018 .
Adenilson Nascimento Ferreira
Superintendente Regional de Saúde de Alfenas

11 cm -23 1064268 - 1
A sessão do PREGÃO ELETRÔNICO nº 1501558 000097/2017, 
publicada no Diário Oficial/MG, em 22/12/2017, para 09/01/2018, foi 
remarcada para o dia 14/03/2018 às 10h 30min, no site www .compras .
mg .gov .br . Edital: site referido . Informações: comprascentrais@plane-
jamento .mg .gov .br . Pregoeiro: Priscilla Baldoni Quirino .

1 cm -23 1064220 - 1
RESuLTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO SES/MG Nº 
007/2018

Em conformidade com o Chamamento Público nº 007/2018, publicado 
em Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 09 de 
janeiro de 2018 e suas retificações, divulga-se, o resultado final refe-
rente à habilitação, inabilitação e interposição de recursos das entidades 
interessadas em formalizar contrato com a SES/MG para prestação de 
serviços de saúde aos usuários do SuS . Ressalta-se que os prazos para 
recursos quanto às decisões em cada etapa foram observados, em obe-
diência ao disposto no art . 3º c/c art . 109 da lei 8666/93 .

Os procedimentos pertinentes ao referido Chamamento Público, encon-
tram-se disponíveis para consulta na Superintendência/Gerência Regio-
nal de Saúde .

Relação das entidades aptas à realização da visita técnica 
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 Hospital e Maternidade São Pedro 17 .903 .816/0001-28
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relação das entidades inabilitadas
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relação das entidades habilitadas após realização de visita técnica
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 Hospital e Maternidade São Pedro 17 .903 .816/0001-28
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relação das entidades inabilitadas após realização de visita técnica
N° NOME DA ENTIDADE CNPJ
1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alfenas, 22 de fevereiro de 2018 .
Adenilson Nascimento Ferreira

Superintendente Regional de Saúde de Alfenas
18 cm -23 1064267 - 1

O Estado de Minas Gerais, por intermédio da Subsecretaria de Gestão 
Logística - SGL, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, 
realizará o PREGÃO ELETRÔNICO nº 1501558 000114/2017 – Tipo: 
menor preço - Objeto: Contratação de serviço especializado para trans-
porte terrestre interestadual e inter hospitalar de pacientes em ambu-
lâncias de grande porte para os beneficiários do Tratamento Fora do 
Domicilio do Estado de Minas Gerais . Para atender demanda da Secre-
taria de Estado de Saúde – SES/MG . A sessão do pregão ocorrerá no 
dia 16/03/2018, às 10h 30min, no site www .compras .mg .gov .br . Edital: 
site referido . Informações: comprascentrais@planejamento .mg .gov .br . 
Pregoeiro: Priscilla Baldoni Quirino .

3 cm -23 1064228 - 1

Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 9033507/2015, firmado 
entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado 
de Saúde, e a empresa Agência de Integração Empresa Escola Ltda ., 
CNPJ 01 .406 .617/0001-74, Processo de Compra nº 1321127 286/2014 . 
Objeto: Prestação de Serviços de Estagiários . vigência do contrato: 06 
(seis) meses, a partir de 26/02/2018 . O valor global do aditivo é de R$ 
2 .553 .304,49 (dois milhões quinhentos e cinquenta e três mil trezentos 
e quatro reais e quarenta e nove centavos) . D .O: 4291 .10 .128 .180 .450
6 .0001 .339039 .10 .1 . Assinam: Nalton Sebastião Moreira da Cruz pela 
SES/MG e André Luiz Rios pela contratada .

3 cm -23 1064100 - 1

Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9130079/2017 de prestação 
de serviço, firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Bromo Segu-
rança e vigilância Armada EIRELI - EPP, CNPJ:16 .919 .666/0001-88, 
em conformidade com o Processo de Compras nº 150155800044/2016 . 
Objeto: prorrogação de vigência por doze meses a partir de 16/02/2018 
à 15/02/2019 sem reajuste . O valor anual do contrato permanece em 
R$337 .719,96 (trezentos e trinta e sete mil, setecentos e dezenove 
reais e noventa e seis centavos), D .O: nº 4291 .10 .122 .701 .2002 .0001-
339039 .0 .10 .1 .
Data da assinatura: 15/02/2018 .

3 cm -23 1064078 - 1
Contrato de Doação de Bens de Consumo nº 002/2017 . DOADOR: 
Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG . DONATáRIO: PREFEITuRA MuNICIPAL DE ESME-
RALDAS. OBJETO(S): Algodão tipo Hidrófilo, pacote com 500 gr. 
(200)un . Luvas Descartáveis Tam . Média, Caixa com 100 unidades 
(400)un . Luvas Descartáveis Tam . Grande, Caixa com 100 unidades 
(400)un . Mascara Cirúrgica Descartável, pacote com 100 unidades (4)
un . valor Total: R$ 10 .036,06 . DATA DE ASSINATuRA: 23/02/2018 .

2 cm -23 1064714 - 1

fundação centro de HematoloGia 
e Hemoterapia de minaS GeraiS

 FuNDAÇÃOHEMOMINAS
ExTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 
9130 .436/17
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa ARLINDO PIRES 
– SOLuÇÕES EM ENGENHARIA MECÂNICA LTDA . Objeto: 
Prorroga o contrato por 12 (doze) meses a partir de 22 de fevereiro 
de 2018 e reduz o preço do mesmo, passando o valor total do con-
trato para R$ 44 .449,60 . D .O .: 2321 .10 .302 .018 .4037 .0001 .339039 .2
1 .0 – Fonte: 10 .1 .

ExTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIvO AO CONTRATO Nº 
9045 .906/15
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a ASSOCIAÇÃO DAS 
EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIvO uRBANO DE uBE-
RATA – TRANSuBE . Objeto: Reequilibra o preço do vale transporte 
retroativamente a 1º de janeiro de 2018, passando o valor total do con-
trato para R$ 22 .883,60 . D .O .: 2321 .10 .302 .018 .4037 .0001 .339049 .0
4 .0 – Fonte: 10 .1 .

ExTRATO DO CONTRATO DE AGÊNCIA TRANSFuSIONAL Nº 
020/18
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a ASSOCIAÇÃO FILHAS DE 
SÃO CAMILO – HOSPITAL DR . CÂNDIDO JuNQuEIRA, com 
sede no município de Cruzília/MG, vinculado ao Hemocentro Regional 
de Juiz de Fora . Objeto: Prestação de serviços hemoterápicos . vigência: 
21/02/2018 a 20/02/2023 .

ExTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AO CONTRATO DE AGÊN-
CIA TRANSFuSIONAL Nº 046/15
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a ASSOCIAÇÃO FILHAS DE 
SÃO CAMILO – HOSPITAL DR . CÂNDIDO JuNQuEIRA . Resol-
vem de comum acordo, a partir de 21 de fevereiro de 2018, rescindir 
o contrato nº 046/15, dando por satisfeitas todas as suas cláusulas e 
condições .

ExTRATO DO CONTRATO DE ASSISTÊNCIA HEMOTERáPICA 
Nº 019/18
Partes: FuNDAÇÃO HEMOMINAS e a FuNDAÇÃO HOSPITALAR 
AuRELIANO DE CAMPOS BRANDÃO – HOSPITAL DR . ODILON 
ANDRADE, com sede no Município de Martinho Campos/MG, vin-
culado ao Hemonúcleo de Divinópolis . Objeto: Prestação de serviços 
hemoterápicos . vigência: 21/02/2018 a 20/02/2023 . 
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AvISO DE LICITAÇÃO

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-397/2017, objeto: Reagentes e produtos quí-
micos . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . O 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 12/03/2018, e o início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
13/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 2261032-380/2017, objeto: Equipamentos e com-
ponentes para ensaios e análises químicas . O edital estará disponível 
no sitio: www .compras .mg .gov .br . O prazo para o envio das propostas 
comerciais será até às 08h00min do dia 08/03/2018, e o início da sessão 
de lances será às 09h00min do dia 09/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de 
fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-373/2017, objeto: Reagentes e produtos quí-
micos . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . O 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 09/03/2018, e o início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
12/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 2261032-388/2017, objeto: Equipamento odon-
tológico (Cuba ultrassônica) . O edital estará disponível no sitio: www .
compras .mg .gov .br . O prazo para o envio das propostas comerciais será 
até às 08h00min do dia 09/03/2018, e o início da sessão de lances será 
às 09h00min do dia 12/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 
2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-390/2017, objeto: Reagentes e produtos quí-
micos . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . O 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 12/03/2018, e o início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
13/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 2261032-403/2017, objeto: Sistemas geradores de 
anaerobirose . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .
br . O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 12/03/2018, e o início da sessão de lances será às 09h00min do 
dia 13/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 2261032-385/2017, objeto: Analisador portátil de 
impedância . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .
br . O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 13/03/2018, e o início da sessão de lances será às 09h00min do 
dia 14/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-399/2017, objeto: Reagentes e produtos quí-
micos . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . O 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 14/03/2018, e o início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
16/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-006/2018, objeto: Reagentes e produtos quí-
micos . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . O 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 09/03/2018, e o início da sessão de lances será às 10h00min do dia 
09/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-003/2018, objeto: Reagentes e produtos quí-
micos . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .br . O 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 08/03/2018, e o início da sessão de lances será às 10h00min do dia 
08/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do Pre-
gão Eletrônico nº 2261032-004/2018, objeto: Equipamentos e artigos de 
laboratório . O edital estará disponível no sitio: www .compras .mg .gov .
br . O prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min 
do dia 15/03/2018, e o início da sessão de lances será às 09h00min do 
dia 16/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2018 .

A FuNDAÇÃO EZEQuIEL DIAS – Torna público a realização do 
Pregão Eletrônico nº 2261032-382/2017, objeto: Equipamentos, com-
ponentes e artigos de laboratório . O edital estará disponível no sitio: 
www .compras .mg .gov .br . O prazo para o envio das propostas comer-
ciais será até às 08h00min do dia 12/03/2018, e o início da sessão de 
lances será às 09h00min do dia 13/03//2018 . Belo Horizonte, 22 de 
fevereiro de 2018 .
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 RATIFICAÇÃO

 O Presidente da Fundação Ezequiel Dias, Dr . Marcelo Fernandes 
Siqueira, baseado na Nota Jurídica/Procuradoria nº 023/2018, com 
fulcro no disposto no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.666/93, ratifica 
a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2018 para contratação direta da 
empresa AB Sciex Comércio de Instrumentos Laboratorias Ltda ., CNPJ 
10 .537 .427/0001-87, para a prestação dos serviços e fornecimento dos 
itens discriminados no Termo de Referência 2017003133, no valor total 
de R$ 175 .950,84 (cento e setenta e cinco mil, novecentos e cinquenta 
reais e oitenta e quatro centavos) .
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