
 22 – quinta-feira, 23 de abril de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
iNForMA DA CoNCESSÃo DE AuToriZAÇÃo 

PArA iNTErvENÇÃo AMBiENTAL
A Supervisora regional da urFBio Centro oeste do instituto Esta-
dual de Florestas – iEF, no uso de suas atribuições, de acordo com o 
art . 38, § único, i, do Decreto 47 .892 de 23 de março de 2020, torna 
público a concessão de Autorização para intervenção Ambiental do(s) 
processo(s) abaixo identificado(s):
*Biosev . S .A – Corte e/ou aproveitamento de árvores isoladas nativas 
vivas em meio rural – Luz/MG - PA/Nº 13010000812/19 .
*Plácido ribeiro vaz e outra – Corte e/ou aproveitamento de árvores 
isoladas nativas vivas em meio rural – Lagoa da Prata/MG - PA/Nº 
13010000065/18 .
*Mineração João vaz Sobrinho Ltda – Corte e/ou aproveitamento de 
árvores isoladas nativas vivas em meio rural – Arcos/MG – PA/Nº 
13010001189/19 .
*Biosev S .A – Corte e/ou aproveitamento de árvores isoladas nativas 
vivas em meio rural – Lagoa da Prata/MG - PA/Nº 13010000254/20 .
*CMP Concreto Ltda – Corte e/ou aproveitamento de árvo-
res isoladas nativas vivas em meio rural – Capitólio/MG – PA/Nº 
13010000295/20 .

(a) Cristina Martins Simões Carvalho, Supervisora regional – 
urFBio Centro oeste

13 cm -22 1347466 - 1

CoNCESSÃo DE DAiA
o Supervisor regional da urFBio Mata do iEF torna público que foi 
concedida Autorização para intervenção Ambiental por meio de Docu-
mento Autorizativo para intervenção Ambiental - DAiA, conforme o(s) 
processo(s) abaixo identificado(s):* Energia Minas Gerais - Distribui-
dora de Energia S .A - CNPJ: 19 .527 .639/0001-58 - Pça rui Barbosa, 
80- Centro - Cataguases/MG - corte/ aproveitamento de árvores isola-
das nativas vivas ou mortas em meio rural, área autorizada de 12,95m3 
de Lenha Nativa . Proc . nº 05040000080/2020 . DAiA: nº 0038388-D, 
validade: 03 (três) anos, contados da data de emissão da autorização: 
20/03/2020 .

(a)Alberto Felix iasbik .
Supervisor regional urFBio Mata .

3 cm -22 1347569 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

AviSo DE rETiFiCAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo/rEGiSTro DE PrEÇo Nº 200/2019

o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de Compras da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão torna publica a Retifi-
cação do Edital de licitação publicado no dia 19/03/2020, ref . Pregão 
Eletrônico para registro de Preços – Planejamento 200/2019 – Aquisi-
ção de Mobiliário,em função da alteração no Anexo i - Trdo Edital .A 
sessãoestá remarcada para ocorrer no dia06/05/2020,às 10h00min, no 
site www .compras .mg .gov . br . Mais informações: comprascentrais@
planejamento .mg .gov .br . BH/ MG23/04/2020 . rafael Mayrink Fer-
reira, Central de Compras / SEPLAG .

3 cm -22 1347511 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo/rEGiSTro DE PrEÇo Nº 57/2020 . Tipo: 
Menor Preço . o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Central de 
Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, realizará a 
licitação para CoMPrA CENTrAL - MEDiCAMENToS i, em aten-
dimento à demanda de diversos órgãos e entidades do Estado de Minas 
Gerais . A sessão do pregão iniciará no dia 06/05/2020, às 10h00min, 
no site www .compras .mg .gov .br . Mais informações: comprascentrais@
planejamento .mg .gov .br . BH/MG 23/04/2020 . rafael Mayrink Ferreira, 
Superintendência Central de Compras Governamentais/SEPLAG .

3 cm -22 1347383 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9246004/2020- Processo SEi nº1500 .01 .0020051/2020-29, 
Processo de Compras nº 1501561 25/2020 . Partes: SEPLAG e DCB 
Distribuidora Cirúrgica Brasileira Ltda . objeto: aquisiçãoemergencial 
de Máscaras N95, visando equipar e proteger os profissionais envolvi-
dos no atendimentoe combate àpandemiado CoviD-19 nos municípios 
doEstado de Minas Gerais, em estratégia de centralização de aquisi-
ção do Governo do Estado . vigência: 6 meses . valor: r$7 .350 .000,00 . 
Dotação orçamentária: 1501 04 122 075 4170 0001 . 3390 3010 0 95 
1 . Assinam: otto Alexandre Levy reis, e Bruno Augusto dos Santos 
Baltazar, pela empresa .

3 cm -20 1347188 - 1

AviSo DE LiCiTAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNiCo/rEGiSTro DE PrEÇo – Nº 55/2020 . 
Tipo: Menor Preço . o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Cen-
tral de Compras da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, rea-
lizará a licitação para CoMPrA CENTrAL – registro de Preços para 
aquisição de tecidos, vestuário, calçados, tintas para serigrafia e outros, 
em atendimento à demanda de diversos órgãos e entidades do Estado 
de Minas Gerais . A sessão do pregão será iniciada no dia 07/05/2020 às 
09h00min, no site www .compras .mg .gov .br . Mais informações: com-
prascentrais@planejamento .mg .gov .br . BH/MG 23/04/2020 . rafael 
Mayrink Ferreira, Central de Compras/SEPLAG .

3 cm -22 1347427 - 1

ExTrATo DE CoNTrATo
Contrato nº 9246005/2020- Processo SEi nº 1500 .01 .0020336/2020-94, 
Processo de Compras nº 1501561 26/2020 . Partes: SEPLAG e xCMG 
BrASiL E iNDÚSTriA LTDA . objeto: Aquisição emergencial de 
Equipamentos para Proteção individual (máscaras descartáveis), 
visando equipar e proteger os profissionais envolvidos no atendimen-
toe combate àpandemiado CoviD-19 nos municípios doEstado de 
Minas Gerais, em estratégia de centralização de aquisição para esto-
que emergencial do Governo do Estado . vigência: 6 meses . valor: 
r$8 .220 .000,00 . Dotação orçamentária: 1501 04 122 075 4170 0001 
339030 10 0 95 1 . Assinam: otto Alexandre Levy reis, pela SEPLAGe 
Tian Dong, pela empresa .

3 cm -22 1347764 - 1

rATiFiCAÇÃo Do ATo DE DiSPENSA DE LiCiTAÇÃo
ProCESSo SEi Nº1500 .01 .0020051/2020-29

ProCESSo DE CoMPrAS Nº1501561-25/2020
Com base em toda documentação acostada ao Processo SEi 
1500 .01 .0020051/2020-29, bem comoProcesso de Compras nº 
1501561-25/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 AuTo-
riZo e rATiFiCo, com fulcro nas disposições contidas no artigo 4º 
daLei Federal nº 13 .979/2020, na hipótese de dispensa de licitação,e 
no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do ParecerJurídico 
referencial da AGE/MG n .ºevento SEi nº13493927, cujo objeto é 
aquisição emergencial de Máscaras N95, visando equipar e proteger 
os profissionais envolvidos no atendimentoe combate àpandemiado 
CoviD-19 nos municípios doEstado de Minas Gerais, em estratégia 
de centralização de aquisição do Governo do Estado, por meio da con-
tratação da realizada junto aempresa DCB DiSTriBuiDorA CirÚr-
GiCA BrASiLEirA LTDA .o valorda contratação é correspondente a 
r$7 .350 .000,00, que correrápor conta daseguintedotaçãoorçamentária:
1501 04 122 075 4170 0001 3390 3010 0 95 1 .

otto Alexandre Levy reis , 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão-SEPLAG .

rATiFiCAÇÃo Do ATo DE DiSPENSA DE LiCiTAÇÃo
ProCESSo SEi Nº1500 .01 .0020336/2020-94

ProCESSo DE CoMPrAS Nº1501561-26/2020
Com base em toda documentação acostada aos autos do processo 
SEi nº1500 .01 .0020336/2020-94, referenteao Processo de Com-
pras nº 1501561-26/2020, AProvo os procedimentos administrati-
vos e, no uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004 
AuToriZo e rATiFiCo, com fulcro nas disposiçõescontidas naLei 
Federal nº 13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos 

termos do ParecerJurídico AGE referencial n .º 16 .198/2020 evento 
SEi nº13547440, cujo objeto é aquisição de máscaras descartáveispara 
constituição de estoque de segurança emergencial visando atendimento 
de demanda dos municípios mineiros eequipar e proteger seus profis-
sionaisenvolvidos noatendimento e combate àpandemiado CoviD-19 
no Estado de Minas Gerais, por meio da contratação da realizada junto 
aempresa xCMG BrASiL iNDÚSTriA LTDA .o valorda contratação 
é correspondente a r$8 .220 .000,00 que correrápor conta daseguintedo-
taçãoorçamentária: 1501 04 122 075 4170 0001 339030 10 0 95 1 .]

otto Alexandre Levy reis, 
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão .

9 cm -20 1347187 - 1

rATiFiCAÇÃo Do ATo DE DiSPENSA DE LiCiTAÇÃo
Processo SEi nº 1500 .01 .0020447/2020-07
Processo de Compras nº 1501561-27/2020

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEi 
nº 1500 .01 .0020447/2020-07, referente ao Processo de Compras nº 
1501561-27/2020, AProvo os procedimentos administrativos e, no 
uso da competência delegada pelo Decreto n .º 43 .817/2004  e pela 
resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEi!  13586678, AuTo-
riZo e rATiFiCo, com fulcro nas disposições contidas no artigo 4º da 
Lei Federal nº 13 .979/2020 e no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos 
termos do Parecer Jurídico AGE referencial n .º 16 .198/2020 evento 
SEi nº 13586723, cujo objeto é aquisição de máscaras descartáveis para 
atendimento de demanda da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 
Gerais-FHEMIG, visando a equipar e proteger profissionais da assis-
tência envolvidos no atendimento e combate a pandemia do CoviD-19 
nas unidades hospitalares públicas do Estado de Minas Gerais, por meio 
da contratação realizada junto à empresa xCMG BrASiL iNDÚSTriA 
LTDA . CNPJ: 14 .707 .364/0001-10 . o valor da contratação é corres-
pondente a r$2 .334 .512,88 que correrá por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 2271 10 302 026 1007 0001 339030 10 0 10 1 . 

rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados da SEPLAG .

5 cm -22 1347765 - 1

ExTrATo DE TErMo ADiTivo
1º TA ao Contrato nº 9159077/2017 . Partes: SEPLAG e ProDEMGE . 
objeto: Atualizar o preço dos serviços continuados; Acrescer ao con-
trato original o valor de r$322 .480,00; reduzir do contrato original o 
valor de r$1 .850 .654,19 e alterar cláusulas do contrato original . valor: 
r$11 .466 .053,22(onze milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, cin-
quenta e três reais e vinte e dois centavos) . Dotação orçamentária: 1501 
04 122 161 4481 0001 3 3 90 40 03 . Fonte de recursos: 0 10 1 . Data 
de assinatura: 20/04/2020 . Assinam: Marilene Bretas Campos, pela 
SEPLAG, e rodrigo Antonio de Paiva e Ladimir Lourenço dos Santos 
Freitas, pela contratada .

3 cm -22 1347398 - 1

ExTrATo DE ATA DE rEGiSTro DE PrEÇoS
Ata de registro de Preços 71/2020 - Planejamento e Pregão Eletrônico 
nº 43/2020 . objeto: Compra Central - aquisição de combustíveis . Par-
tes: SEPLAG e as Empresas:

i - PETroBrAS DiSTriBuiDorA S/A
Lote valor (r$) Lote valor (r$) Lote valor (r$)

1 r$ 1,962 2 r$ 2,3603 3 2,4603

vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo Ferreira 
Matias, pela SEPLAG; Glaucius de Lucca Braga pela empresa .

3 cm -22 1347758 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
ExTrATo Do TErMo ADiTivo Nº PS-793/16-04

firmado em 15/04/2020 entre a EXPRESSO SETELAGOANO e a 
ProDEMGE . objeto: Prorrogação da vigência contratual pelo perí-
odo de 12 meses .

1 cm -20 1347171 - 1

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

ExTrAToS DE TErMoS ADiTivoS
3° Termo Aditivo ao Contrato n° 9131535/2017, celebrado entre 
o iPSEMG e a oftalmandarino Comércio e representações Ltda . 
objeto: Prorrogação do prazo por mais 12 meses e supressão . vigência: 
18/03/2020 a 17/03/2021 . valor: r$ 162 .570,77 . Dotação orçamentá-
ria: 2011 .10 .302 .011 .4087 .0001 .3390 .3010 .0 .50 .1 . Assinam: Marcus 
vinicius de Souza, pelo iPSEMG e Mário Lúcio Marcondes ribeiro 
pela empresa .
2° Termo Aditivo ao Contrato n° 9179423/2018, celebrado entre o 
iPSEMG e a Baghetti-Paes & Confeitaria Eireli-ME . objeto: Prorro-
gação do prazo por mais 12 meses . vigência: 14/03/2020 a 13/03/2021 . 
valor: r$ 5 .200,00 . Dotação orçamentária: 2011 .10 .122 .011 .4194 .000
1 .3390 .30 .0 .50 .1 . Assinam: Marcus vinicius de Souza, pelo iPSEMG e 
roberto revelino Silva pela empresa .

3 cm -20 1347127 - 1

ATo DE rATiFiCAÇÃo DE DiSPENSA DE LiCiTAÇÃo
Considerando o teor do ato de reconhecimento de situação de Dispensa 
de licitação, exarado pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças, 
rATiFiCo a Dispensa de Licitação, por Emergência, destinada à con-
trataçãodoserviçode coleta, transporte e entrega de material biológico 
de origem humana para análise, em virtude do surto de doença respi-
ratória - Coronavírus ., por meio da empresa BioLoGiSTiCA SoLu-
CoES EM LoGiSTiCA E SErviCoS EirELi, inscrita no CNPJ n° 
07 .837 .315/0001-37, no valor total de r$ 27 .653,11(vinte e sete mil, 
seiscentos e cinquenta e tres reais e onze centavos) .A despesa acima 
mencionada estará acobertada pela dotação orçamentária nº 2011 .10 .30
5 .026 .1001 .0001 .3390 .39 .06 .0 .50 .1 .

Belo Horizonte, 23 de abril de 2020 . Belo Horizonte, 22 de abril de 
2020 . MArCuS viNiCiuS DE SouZA -Presidente do iPSEMG .

3 cm -22 1347675 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

rESuLTADo DE ProCESSo LiCiTATÓrio HoMoLoGADo
Pregão Eletrônico nº: 007/2020 – objeto: registro de preços de mate-
riais para escritório, informática e para acondicionamento e embala-
gens . Empresas adjudicatárias: Mult Equipar Equipamentos e Promoção 
de vendas Eireli (CNPJ/MF: 31 .931 .262/0001-01), Lote 01, valor Total 
r$1 .824,96, Lote 05, valor Total r$2 .759,40; Admaq Ltda EPP (CNPJ/
MF: 71 .359 .939/0001-95), Lote 02, valor Total r$17 .010,00; Bobina 
Super indústria e Comércio Eireli (CNPJ/MF: 10 .656 .935/0001-84), 
Lote 03, valor Total r$9 .990,00, Lote 04, valor Total r$10 .440,00 .

2 cm -22 1347457 - 1

AviSo DE ABErTurA DE LiCiTAÇÃo
A Minas Gerais Administração e Serviços S .A . (MGS) torna público 
que realizará Pregão Eletrônico nº 012/2020 . objeto: registro de preços 
de sapatos sociais femininos . o início da sessão de pregão ocorrerá no 
dia 07/05/2020 às 09h30min . no site www .licitacoes-e .com .br . Edital 
poderá ser retirado no mesmo site .

2 cm -22 1347454 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
CoNSoLiDADo DE PACTuAÇÃo DA CoMiSSÃo iNTErGESTorES BiPArTiTE MACrorrEGioNAL – CiB MACro HoMoLo-

GADA AD rEFErENDuM NA CiB-SuS/MG EM 20 DE ABriL DE 2020 .
A Comissão intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais – CiB-SuS/MG, no uso de suas atribuições que lhe 
confere ao art . 50 do regimento interno, aprovado pela Deliberação CiB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 de novembro de 2019, divulga a pactuação da 
Comissão intergestores Bipartite Macrorregional – CiB Macro homologada Ad referendum na CiB-SuS/MG aos vinte dias do mês de abril de dois 
mil e vinte, nos termos do Anexo Único deste ato .

Belo Horizonte, 20 de abril de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA

SECrETário DE ESTADo DE SAÚDE E
CoorDENADor DA CiB-SuS/MG

ANExo ÚNiCo Do ATo - CoNSoLiDADo DE PACTuAÇÃo DA CoMiSSÃo iNTErGESTorES BiPArTiTE MACrorrEGioNAL – 
CiB MACro HoMoLoGADA AD rEFErENDuM NA CiB-SuS/MG EM 20 DE ABriL DE 2020 .

CoNSoLiDADo DE PACTuAÇÃo CiB MACro HoMoLoGADA AD rEFErENDuM NA CiB-SuS/MG EM 20 DE ABriL DE 2020

Nº CiB 
MACro

Nº DA 
PACTuAÇÃo

DATA DA 
PACTuAÇÃo ASSuNTo PArECEr FAvorávEL DA 

árEA TÉCNiCA DA SES/MG

1 CiB Macro 
Sudeste 499 17/04/2020

Habilitar 30 leitos (integral) Tipo iii (para 
u/AvC) no Hospital e Maternidade The-
rezinha de JesusCNES 2153084 .

SuBPAS/SrAS/DAHuE/Coordenação Esta-
dual de Atenção às urgências e Emergências . 
Parecer Técnico nº 047/2020, datado de 18 de 
abril de 2020 .

10 cm -20 1347190 - 1

TErMo DE DoAÇÃo ELETrÔNiCo Nº 1571/2020,
Processo SEi nº 1320 .01 .0047365/2019-94, Doador: Estado de Minas 
Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, SES-MG, Donatário: 
Município de Pirajuba . objetos: duas(02) bombas Costais pulverização 
manual . valor unitário: r$ 307,74 .valor total: r$ 615,48 . Data de assi-
natura: 14/04/2020 .

2 cm -22 1347248 - 1

NoTiFiCAÇÃo DA GErÊNCiA CoLEGiADA DA 
SuPEriNTENDÊNCiA DE viGiLÂNCiA SANiTáriA 

DvMC .SvS . n . 16/2020– 1320 .01 .0042235/2020-85
o Superintendente de vigilância Sanitária – Presidente da Gerência 
Colegiada da Superintendência de vigilância Sanitária, no uso de suas 
atribuições e de acordo com inciso i e ii do Artigo 3º da resolução nº 
2999 de 16/11/2011, referenda o Termo deinterdição Cautelar DvMC .
SvS . n . 14/20 – 1320 .01 .0042235/2020-85, referente ao produto-
GEL ANTiSSÉPTiCo 70 iNPM - Extrato de Aloe vera- Higienizador 
demãos - BioNATuM - 130 ML segundo o rótulo foi produzido por 
CNPJ 56734 667/0001 - 46 , rua das Acácias , Bairro Jardim Grama-
cho, Duque de Caxias, rJ CEP 25047-46 . Téc . responsável: José Ana-
cleto Sampaio CrQ:01458673 3° região rJ,Aut . de Funcionamento: 
3048750, Prod . Not . ANviSA n° 25342 .135405/2018-99; segundo 
informações do auto de apreensão n° 04383/2008: Autorização de fun-
cionamento, notificação da Anvisa, CNPJ declarado inexistente e ende-
reço é incompleto;e SuSPENDE SuA ProDuÇÃo, CoMErCiALi-
ZAÇÃo E uSo em todo estado de Minas Gerais por representar risco 
de agravo à saúde da população;por descumprir a rDC Nº 350, DE 
19 DE MArÇo DE 2020 e NoTA TÉCNiCA Nº 3/2020/SEi/DirE3/
ANviSA, atualizada em 24 de março de 2020 .

Publique-se e notifique-se.
Belo Horizonte, 08 de abril de 2020 .

Presidente da Gerência Colegiada da Superintendência 
de vigilância Sanitária de Minas Gerais

6 cm -22 1347512 - 1

TErMo DE DoAÇÃo ELETrÔNiCo Nº 1587/2020  
ProCESSo SEi N° 1320 .01 .0041996/2019-42 . 

DoADor: Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de 
Estado da Saúde - SES/MG . DoNATário: Município de Jenipapo 
de Minas . objetos: 03 (Três) Bombas Costais Pulverização Manual . 
valor unitário: r$ 307,74 . valor Total: r$ 923,22 . Data de Assinatura: 
06/04/2020

2 cm -22 1347721 - 1

TErMo DE DoAÇÃo ELETrÔNiCo Nº 1592/2020, 
ProCESSo SEi Nº 1320 .01 .0049564/2019-85,

Doador: Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da 
Saúde, SES-MG, Donatário: Município de Sacramento  . objetos: 
02(duas) bombas Costais pulverização manual . valor unitário: r$ 
307,74 .valor total: r$ 615,48 . Data de assinatura: 07/04/2020 .

2 cm -22 1347269 - 1

ExTrATo Do PriMEiro TErMo ADiTivo
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 100/2018, assinado 
em 10/10/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG e a Santa 
Casa de Misericórdia de Piumhi, do município de Piumhi/MG, inscrita 
no CNPJ sob o nº 23 .591 .126/0001-83 . objeto: o repasse de recurso 
financeiro/incentivo em razão da publicação da Portaria GM/MS n 
º 3 .339, em 17 de dezembro de 2019, em proveito da Santa Casa da 
Misericórdia de Piumhi, do município de Piumhi/MG, conforme infor-
mação 10/2020/Superintendência de Contratualização e Programação, 
e o disposto no Anexo integrante do referido Termo . o Contrato terá 
a inclusão do valor global financeiro qualitativo de R$ 130.101,00 
(cento e trinta mil cento e um reais), em parcela única, referente ao 
recurso financeiro destinado à Santa Casa da Misericórdia de Piumhi 
no município de Piumhi/MG, considerando a publicação da Portaria 
GM/MS n° 3 .339/2019, que estabelece recurso do Bloco de Custeio 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC) a ser disponibi-
lizado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios . o percentual 
de alteração qualitativa corresponde a 0,48% (zero vírgula quarenta e 
oito) em relação ao valor contratual inicial . o valor mensal estimado 
do Contrato permanece sendo r$ 449 .118,07 (quatrocentos e quarenta 
e nove mil cento e dezoito reais e sete centavos) . Dotação orçamentá-
ria nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – recurso do SuS . 
Assinatura: 17/04/2020 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/
SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimathea e Silva Junior, pela Santa 
Casa da Misericórdia de Piumhi, do município de Piumhi/MG, o Sr . 
José Soares de Melo e a Sra . Graciele Paiz e pela Secretaria Municipal 
de Saúde de Piumhi e Gestora do SuS Municipal, a Sra . Aline Silva 
Barbosa de Castro .

ExTrATo Do SEGuNDo TErMo ADiTivo
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 077/2018, assinado 
em 18/09/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SuS-MG e o ins-
tituto de São vicente de Paulo, do município de Cássia/MG, inscrito 
no CNPJ sob o nº 19 .507 .078/0001-25 . objeto: o repasse/transferência 
de recursos financeiros, em razão das publicações das Portarias GM/
MS n º 3 .339, em 17 de dezembro de 2019 e Portaria 3 .757 de 24 de 
dezembro de 2019, em proveito do instituto de São vicente de Paulo, 
do município de Cássia/MG, conforme informação 66/2020/Superin-
tendência de Contratualização e Programação, e o disposto no Anexo 
integrante do referido Termo . o Contrato terá: §1º Acréscimo de: i - 
Mensal, no valor de r$51 .708,33 (cinquenta e um mil e setecentos e 
oito reais e trinta e três centavos), referente ao recursos qualitativo pre-
vistos na Portaria n º 3 .757 em 24 de dezembro de 2019, a qual habi-
lita 10 leitos de Enfermaria de retaguarda (sendo 5 leitos novos e 5 
leitos classificados); II - Em parcela única, no do valor de R$ 50.857,00 
( cinquenta mil oitocentos e cinquenta e sete reais) que refere-se ao 
recurso sazonal, de repasse/transferência de parcela única da Portaria nº 
3 .339/2019, recurso qualitativo  . o percentual de acréscimo é 18,27% 
( dezoito virgula vinte e sete por cento) do valor contratual inicial; §2º 
- No repasse financeiro do exercício da competência de 2020 será incor-
porado o valor residual do incentivo previsto na Portaria GM/MS nº 
3 .757/2019 ante a incorporação na PPi Assistencial do município de 
Cássia até a formalização deste Aditivo; §3º . o novo valor mensal passa 
a ser de r$ 249 .798,86 (duzentos e quarenta e nove mil setecentos e 
noventa e oito reais e oitenta e seis centavos) . Dotação orçamentária 
nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – recurso do SuS . 
Assinatura: 17/04/2020 . Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/
SuS-MG, o Sr . Nicodemus de Arimathea e Silva Junior, pelo instituto 
de São vicente de Paulo, do município de Cássia/MG, o Sr . Wellington 
Luvizotto e o Sr . Cacildo rodrigues Pinto Neto e pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Cássia e Gestora do SuS Municipal, a Sra . vanessa 
Chiareli Moreira rezende .

14 cm -22 1347403 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

ExTrATo DE CANCELAMENTo DE vAGA DE PSS-EDiTAL PrE Nº 01/2020
AToS DA PrESiDENTE DA FuNDAÇÃo HEMoMiNAS DE 22 DE ABriL DE 2020 .

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Fundação Hemominas, comunica aos interessados que o Processo 
Seletivo referente a vaga abaixo está cancelado por motivos de interesse do serviço .

unidade Código Categoria Cargo/Função Escolaridade Exigida vagas

Governador valadares 2620 Psicólogo Curso superior completo de Psicologia, em instituição reconhecida pelo MEC, 
e registro no Conselho Profissional. 01

outras informações podem ser consultadas no Edital PrE N° 01/2020, disponível no sitio eletrônico da Hemominas - www .hemominas .mg .gov .br .
Junia Guimarães Mourão Cioffi – Presidente da Fundação Hemominas

6 cm -22 1347622 - 1

ExTrATo DE ABErTurA DE vAGA DE PSS-EDiTAL PrE Nº 01/2020
AToS DA PrESiDENTE DA FuNDAÇÃo HEMoMiNAS DE 22 DE ABriL DE 2020

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais–Hemominas, comunica aos interessados que estão abertas as inscri-
ções no período de 23/04/2020 a 29/04/2020, para a vaga abaixo relacionada, considerando que não há Concurso Público vigente para a categoria 
profissional/Unidade em questão, nos termos do Edital PRE N° 01/2020 de seleção pública simplificada, publicado no “MG” de 04 de abril de 2020, 
páginas 36 a 40, de acordo com os itens 1 .9, 1 .9 .1, 1 .11 .

unidade Código Categoria Cargo/Função Escolaridade Exigida vagas

São João Del rei 2612 Enfermeiro Curso superior completo de Enfermagem, em instituição reco-
nhecida pelo MEC, e registro no Conselho Profissional. 01

disponível no sitio eletrônico da Hemominas -www .hemominas .mg .gov .br .
Júnia Guimarães Mourão Cioffi – Presidente da Fundação Hemominas

6 cm -22 1347478 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9244 .150/20
Partes: FuNDAÇÃo HEMoMiNAS e a empresa CLAro S/A . 
objeto:Prestação de Serviço Móvel Pessoal (SMP), englobando tráfego 
de dados e acesso à internet, serviços telefônicos Modalidade Locais, 
Modalidade Longa Distância Nacional, para ligações exclusivamente 
originadas dos terminais móveis do Plano Corporativo, incluindo o for-
necimento dos equipamentos necessários, em comodato . valor total: 
r$ 41 .557,20 . vigência: 12 (doze) meses contados a partir da data da 
sua publicação . D .o: 2321 10 302 1234 5400001 3 3 90 4004, iAG 0, 
Fonte: 10 - iPu: 1; unidade de Programação do Gasto - uPG 241, uni-
dade Executora: 2320 .002 .

3 cm -22 1347667 - 1

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
ExTrATo DE TErMo ADiTivo

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº . 9217927/2019 . Processo 
SEi nº 2260 .01 . 0001603/2018-77 . objeto: Acréscimo de 25% sobre o 
valor total do contrato o que correspondente a r$ 351 .251,57,conforme 
justificativa consubstanciada na Solicitação de Aditivos em Contratos; 

perfazendo novo valor contratado emr$ 1 .756 .077,87 . Contratante: 
Fundação Ezequiel Dias - Funed . Contratada: Tora recintos Alfande-
gados S/A . Assinatura: 17/04/2020 . 

Maurício Abreu Santos – Presidente/FuNED .

2 cm -17 1347034 - 1

ExTrATo DE DECiSÃo
Espécie: Decisão: Processo Administrativo Apurador 020/2013 
(2260 .01 .0001915/2020-86) . A Diretora de Planejamento, Gestão e 
Finanças da Fundação Ezequiel Dias, no uso de suas atribuições legais 
e estatutárias, em especial, legitimada pelo disposto no inc . xiii, do 
art . 3º, da Portaria FuNED nº: 031 de 23 junho de 2017, DECiDE pela 
ExTiNÇÃo do Processo CAiiP 020/2013, relacionado ao Fornece-
dor: Gênix indústria Farmacêutica Ltda ., CNPJ: 04 .376 .121/0001-93 . 
Fundação Ezequiel Dias . Assinatura 16/04/2020 . Hilda Maria Silveira 
Mesquita Zschaber .

3 cm -22 1347290 - 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 3202004230204230122.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Central de Compras

 
Belo Horizonte, 22 de abril de 2020.

  

 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

RATIFICAÇÃO DO ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo SEI nº 1500.01.0020447/2020-07
Processo de Compras nº 1501561-27/2020 

 

 

Com base em toda documentação acostada aos autos do processo SEI
nº 1500.01.0020447/2020-07, referente ao Processo de Compras nº 1501561-27/2020,
APROVO os procedimentos administrativos e, no uso da competência delegada pelo Decreto
n.º 43.817/2004  e pela Resolução SEPLAG n º 56 de 2019, evento SEI!  13586678, AUTORIZO
e RATIFICO, com fulcro nas disposições contidas no artigo 4º da Lei Federal nº 13.979/2020 e
no Decreto Estadual NE nº 113/2020, nos termos do Parecer Jurídico AGE Referencial n.º
16.198/2020 evento SEI nº 13586723, cujo objeto é aquisição de máscaras descartáveis para
atendimento de demanda da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais-
FHEMIG, visando a equipar e proteger profissionais da assistência envolvidos no atendimento e
combate a pandemia do COVID-19 nas unidades hospitalares públicas do Estado de Minas
Gerais, por meio da contratação realizada junto à empresa XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA.
CNPJ: 14.707.364/0001-10. O valor da contratação é correspondente a R$ 2.334.512,88 (dois
milhões, trezentos e trinta e quatro mil quinhentos e doze reais e oitenta e oito centavos)  que
correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:

 2271.10.302.026.1007.0001.339030.10.0.10.1

�

Rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Ferreira Matias, Subsecretário(a),
em 22/04/2020, às 21:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º,
§ 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
13586726 e o código CRC 919F8536.
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https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 1500.01.0020447/2020-07 SEI nº 13586726
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