
 26 – quinta-feira, 09 de Setembro de 2021 diário do executivo minaS GeraiS 
TErMo DE APoSTILAMENTo, Ao CoNTrATo DE PrESTAÇÃo DE SErvIÇoS 

Firmado com fulcro na Lei Estadual 18 .185, de 04 de junho de 2009, e no inciso Ix do art . 37 da Constituição da república de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECrETArIA DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA e o(a) CoNTrATADo(A) 
ABAIxo rELACIoNADo(A) . oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo(a) CoNTrATADo(A) no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo
1492687-7 roDrIGo SANToS AvELAr ASP PrESIDIo DE LAGoA SANTA PrESÍDIoProMoTor JoSÉ CoSTA Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº1450 .01 .0134901/2021-88 .

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2021 .
roGÉrIo GrECo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

TErMo DE APoSTILAMENTo, Ao CoNTrATo DE PrESTAÇÃo DE SErvIÇoS 
Firmado com fulcro na Lei Estadual 18 .185, de 04 de junho de 2009, e no inciso Ix do art . 37 da Constituição da república de 1988, que entre si celebram o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECrETArIA DE ESTADo DE JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA e o(a) CoNTrATADo(A) 
ABAIxo rELACIoNADo(A) . oBJETo: Alteração de local de exercício das funções exercidas pelo(a) CoNTrATADo(A) no Termo original nos termos da Lei 18 .185/2009 .

MASP NoME CArGo uNIDADE DE orIGEM uNIDADE DE DESTINo FuNDAMENTAÇÃo Do ATo
1492526-7 WALBEr ArAuJo FrEITAS ASP PrESIDIo DE LAGoA SANTA PrESÍDIoProMoTor JoSÉ CoSTA Conforme motivações constantes no processo Administrativo SEI nº1450 .01 .0134817/2021-28 .

Belo Horizonte, 03 de setembrode 2021 .
roGÉrIo GrECo

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública
88 cm -08 1528746 - 1

AvISo DE CoTEP
Modalidade: Cotação Eletrônico de Preço Nº 1451044 193/2021 . 
Objeto: Prestação de serviços gráficos para confecção de pastas perso-
nalizadas . o cadastramento de propostas poderá ser realizado no sítio 
eletrônico www .compras .mg .gov .br com abertura do sistema dia 08 
de setembro de 2021, às 17h00, e fechamento dia 10 de setembro de 
2021, às 15h00 . o Termo de referência com as obrigações e descrições 
do item a ser contratado poderá ser obtido por meio do link: https://
www .sei .mg .gov .br/sei/controlador_externo .php?acao=documento_
conferir&id_orgao_acesso_externo=0 com o código verificador 
33822637 e o CrC DA10A5D1 . ou por meio de solicitação no e-mail 
dco@seguranca.mg.gov.br . Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança, Belo Horizonte, 08 de Setembro de 2021 .

3 cm -08 1528812 - 1

 ExTrATo Do TErMo CooPErAÇÃo
 TÉCNICA Nº 24/2021 DA SECrETArIA DE ESTADo 

DE JuSTIÇA E SEGurANÇA PÚBLICA
 PArTES: Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública - 
SEJuSP e o Município de Jequitinhonha . oBJETo: o presente Termo 
de Cooperação Técnica tem por objeto a cessão de 03 (três) servidores 
pertencentes ao quadro de pessoal do Município, para atuarem junto a 
unidade Prisional de Jequitinhonha, mediante requisição da SEJuSP e 
disponibilidade do Município . vIGÊNCIA: o prazo de vigência deste 
termo é de 12 (Doze) meses, a contar da data de sua publicação . DATA 
DA ASSINATurA: 08/09/2021 . SIGNATárIoS: Felipe Lopes villela 
Nicolai e Nilo Barbuda Souto .

3 cm -08 1528755 - 1

 ExTrATo DE CoNTrATo Nº 9291992/2021
PArTES: EMG/SEJuSP e a FABBrICA D’ArMI PIETro BErETTA 
- S .P .A . ESPÉCIE: Contrato de fornecimento . oBJETo: o objeto do 
presente Termo de Contrato é a aquisição de ArMAMENTo Do TIPo 
PISTOLA CALIBRE 9x19 mm, conforme especificações e quantitati-
vos estabelecidos no Termo de referência, anexo do Edital . vIGÊN-
CIA: Este contrato tem vigência por 12 meses, a partir da publicação 
de seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.VALOR: O 
valor total do presente Termo de Contrato é de € 179 .855,00 . DoTA-
ÇÃo orÇAMENTárIA: nº 1451 .06 .421 .145 .1058 .0001 .4490 .5203 .
1 .10 .8; 1451 .06 .421 .145 .1058 .0001 .4490 .5203 .1 .27 .1; 4141 .06 .421 .15
2 .1060 .0001 .4490 .5203 .0 .39 .1 .SIGNATárIoS: Ana Luisa Silva Fal-
cão e Piero Stefanon ruzzenenti .Assinatura em: 03/09/2021 .

3 cm -03 1528285 - 1

ATo DE rATIFICAÇÃo DE INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo
rATIFICo, nos termos do artigo 25, inciso I, da Lei Federal nº 
8 .666/1993 e demais legislações pertinente à matéria, considerando a 
orientação exposta no Parecer Jurídico referencial, NoTA JurÍDICA 
SEJuSP/AJu Nº 547/2021 (33850396), e a documentação acostada 
ao processo SEI!MG nº 1450 .01 .0101350/2021-82  (https://www .sei .
mg .gov .br/sei/controlador .php?acao=procedimento_trabalhar&id_
procedimento=36036445) e ao processo de compra nº 1451044 
000171/2021, a INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃo, cujo objeto 
refere-se aquisição de CArABINAS CT9 G2, tendo como CoNTrA-
TADA a empresa TAuruS ArMAS S/A, inscrita no Cadastro Nacio-
nal da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o número 92 .781 .335/0001-02, no 
valor global de r$ 198 .823,10 (cento e noventa e oito mil, oitocentos e 
vinte e três reais e dez centavos) .A despesa decorrente desta contrata-
ção ocorrerá por conta da seguinte dotação orçamentária:  1451 .06 .421
 .145 .1058 .0001 .4490 .5203 .1 .27 .1

 rogério Greco
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

4 cm -08 1528473 - 1

iNStituto EStADuAL DE FLorEStAS - iEF
TErMo ESPECÍFICo DE CESSÃo DE 

FuNCIoNárIo FIrMADo ENTrE o INSTITuTo 
ESTADuAL DE FLorESTAS – IEF, 

o Município de Botumirim/MG . objeto: Cessão pelo Município ao IEF 
do servidor José Ildeu rodrigues da Sailva, e roney Stênio de oli-
veira Santos, para execução de atividades vinculadas e especificadas no 
Termo de Cooperação Técnica nº: 210108050032019 .Data da assina-
tura: 11 de maio de 2021 .

Montes Claros, 08 de setembro de 2021 .
Margarete Suely Caires Azevedo – Supervisora da urFBio Norte/IEF .

(a) Ana Pereira Neta - Prefeito de Botumirim/MG .
3 cm -08 1528816 - 1

TErMo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA N .º 2101 .10 .05 .005 .2021
Termo de Cooperação Técnica n .º 2101 .10 .05 .005 .2021 celebrado entre 
o Instituto Estadual de Florestas - IEF e o Município de Lavras/MG . 
objeto: Produção de mudas de espécies nativas e exóticas no viveiro 
florestal do IEF; Execução de programas de conservação da natureza; 
recuperação e conservação de áreas verdes municipais; Programa de 
arborização e ornamentação de escolas rurais e urbanas; Programa 
de arborização urbana de vias públicas; revitalizações de praças, jar-
dins, canteiros e afins; Proteção da Biodiversidade; Proteção à fauna e 
a flora; Proteção e recuperação dos mananciais do município; Educa-
ção Ambiental; Cumprimento do anexo I - Plano de Trabalho . vigên-
cia: 05 (cinco) anos a partir de sua assinatura . o presente instrumento 
não acarretará nenhum ônus financeiro ao IEF, motivo pelo qual não 
se consiga dotação orçamentária . Cada parte responsabilizar-se pela 
remuneração de seus respectivos servidores, designados para as ações 
e atividades previstas neste Termo de Cooperação Técnica, como de 
quaisquer outros encargos a eles pertinentes . Data da assinatura: 03 de 
setembro de 2021 .

varginha, 08 de setembro de 2021 .
(a) Anderson ramiro de Siqueira - Supervisor regional urFBio Sul .

(b) Jussara Menicucci de oliveira - Prefeita Municipal de Lavras .
5 cm -08 1528764 - 1

 rEQuErIMENTo DE AuTorIZAÇÃo 
PArA INTErvENÇÃo AMBIENTAL

A Supervisora regional da urFBio Jequitinhonha do IEF torna público 
que o requerente abaixo identificado solicitou Autorização para Inter-
venção Ambiental, conforme o processo abaixo identificado: *CEMIG 
Geração e Transmissão S .A ./uHE Irapé - CNPJ 06 .981 .176/0001-58, 
Supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, para uso 
alternativo do solo e Intervenção com supressão de cobertura vegetal 
nativa em áreas de preservação permanente – APP, Berilo/MG, Pro-
cesso SEI!MG Nº 2100 .01 .0028200/2021-62 em 03/09/2021 . 

(a) Eliana Piedade Alves Machado . Supervisora 
regional urFBIo Jequitinhonha .

3 cm -08 1528810 - 1

AGêNciA rEGuLADorA DE SErviÇoS 
DE ABAStEcimENto DE áGuA E DE 
ESGotAmENto SANitário - ArSAE

ErrATA DE LICITAÇÃo PrEGÃo ELETrÔNICo Nº 016/2021
A Agência reguladora dos Serviços de Abastecimento de água e de 
Esgotamento Sanitário de Minas Gerais (ArSAE-MG), torna público 
para conhecimento dos interessados a rETIFICAÇÃo ao edital do 
PrEGÃo ELETrÔNICo Nº 01/2021, tipo Menor Preço, relativo ao 
Processo nº: 2441002 000016/2021, contendo as seguintes alterações 
ao instrumento convocatório:
- No preâmbulo:
onde se lê: 1 .1 o pregão será realizado pela Pregoeira e Equipe de 
Apoio designados na Portaria Arsae-MG nº 185 de 11 de março de 
2020 .
 Leia-se: o pregão será realizado pela Pregoeira e Equipe de Apoio 
designados na Portaria Arsae-MG nº 249, de 31, de agosto de 2021, 
publicada no MG de 01/09/2021, conforme abaixo:
 . Pregoeira titular: Gilda Bicalho resende - Masp: 902714-5;
 . Pregoeiro Suplente: Ivair Ferreira Lima - Masp: 1016710-4;
 . Equipe de Apoio: Everaldo de Manacés Domingos - Masp: 1212968-0; 
Ivair Ferreira Lima - Masp: 1016710-4 e Priscila de Castro Silva - Masp 
1163918-4 .
Todos os demais termos e condições estabelecidas no edital de Licita-
ção e seus anexos, permanecem inalterados . Esta errata está disponível 
no endereço www .portaldecompras .mg .gov .br .Maiores informações: 
compras@arsae.mg.gov.br, c/c gilda.bicalho@arsae.mg.gov.br

 Daniela Maria de Paula
Gerente de Planejamento, Gestão e Finanças

6 cm -08 1528662 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

ExTrATo CoNvÊNIo
 Convênio 52/2021 . Partes: SEPLAG e universidade do Estado de 
Minas Gerais – uEMG . objeto: Propiciar aos alunos dos cursos de gra-
duação da CoNvENIADA a realização de estágio obrigatório e não-
obrigatório na CoNvENENTE . vigência: 60 (sessenta) meses a contar 
da data de sua publicação . Data de assinatura: 04/09/2021 . Assinam: 
Luís otávio Milagres de Assis, pela SEPLAG e Lavínia rosa rodri-
gues pela uEMG .

2 cm -08 1528309 - 1

rESuLTADo DE CHAMADA PÚBLICA
A SECrETArIA DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GESTÃo 
comunica o resultado da CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2021, processo 
1500 .01 .0090340/2021-28, para o fornecimento de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar – Café moído e torrado pela PAAFami-
liar . Participantes: Cooperativa dos Produtores de Café Especial de Boa 
Esperança – ASSCoSTAS e Prado Cafés Especiais Ltda . Após analise 
da documentação apresentada pelos participantes, tem-se a classifica-
ção final: 1º lugar - Cooperativa dos Produtores de Café Especial de 
Boa Esperança – ASSCoSTAS (item 6 .3 .1 .2, II e Iv, do edital), 2º lugar 
- Prado Cafés Especiais Ltda . Prazo de recurso: 09 a 15/09/2021 .

3 cm -08 1528444 - 1

ExTrATo CoNvÊNIo
 Convênio 47/2021 . Partes: SEPLAG e o Instituto Cultural Newton 
Paiva Ferreira Ltda. Objeto: concessão de descontos aos beneficiários 
da CoNvENENTE, nas mensalidades dos cursos de educação formal 
ofertados pela CoNvENIADA . vigência: 60 (sessenta) meses a contar 
da data de sua publicação . Data de assinatura: 08/09/2021 . Assinam: 
Kênnya Kreppel Dias Duarte, pela SEPLAG e Camila ribeiro romeiro 
pela Newton Paiva .

2 cm -08 1528571 - 1

FuNDAÇÃo JoÃo PiNHEiro - FJP
EDITAL DA SECrETArIA DE ESTADo DE 

PLANEJAMENTo E GESTÃo E DA FuNDAÇÃo JoÃo 
PINHEIro . EDITAL SEPLAG/FJP Nº 001/2020 . 

CoNCurSo PÚBLICo PArA ProvIMENTo DE CArGoS DA 
CArrEIrA DE ESPECIALISTA EM PoLÍTICAS PÚBLICAS E 
GESTÃo GovErNAMENTAL Do QuADro DE PESSoAL DA 
SECrETArIA DE ESTADo DE PLANEJAMENTo E GESTÃo . 
INForMAÇÕES DA CENTrAL DE ATENDIMENTo . ExTrATo .
Nos termos do item 19.2 do Edital SEPLAG/FJP nº 007/2021, ficam 
publicadas as informações de contato, de endereço e de funcionamento 
da Central de Atendimento do Instituto CoNSuLPLAN, localizada em 
Belo Horizonte – Minas Gerais:

Central de Atendimento do Instituto CoNSuLPLAN
INForMAÇÕES

Contato:
atendimento@institutoconsulplan.org.br
0800 283 4628
Endereço:
rua Padre Eustáquio nº 2 .595, Bairro Padre Eustáquio
Belo Horizonte – Minas Gerais
CEP 30720-100
Funcionamento:
das 09h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, exceto 
sábados, domingos e feriados, considerando o horário oficial de Bra-
sília – Distrito Federal

As informações da Central de Atendimento foram divulgadas nos ende-
reços eletrônicos do Instituto CoNSuLPLAN www .institutoconsu-
plan .org .br, da FJP www .eg .fjp .mg .gov .br e da SEPLAG www .plane-
jamento .mg .gov .br, também na data de hoje .

7 cm -08 1528314 - 1

 ACorDo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA 
FJP/PJ-161/2021 – FJP x Instituto Brasileiro de Educação em Gestão 
Pública - IBEGESP . objeto: estabelecer a atuação conjunta, técnica e 
operacional, entre a FJP e o IBEGESP, visandoo reforço de capacida-
des e partilha de conhecimentos na realização de ações em projeto de 
criação, desenvolvimento e gestão relativos à Comunidade de Prática e 
Conhecimento voltada às redes de Escolas de Governo e Entidades do 
Terceiro Setor . vigência: 24 meses . 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021 .
 Mônica Moreira Esteves Bernardi/vice-Presidente .

3 cm -08 1528397 - 1

TErMo DE CooPErAÇÃo TÉCNICA 
FJP/PJ-150/2021 – FJP x Município de Contagem, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Segurança Alimen-
tar . objeto: estabelecer ações que contribuam para o desenvolvimento 
social e a segurança alimentar, por meio de projetos e ações de ensino, 
pesquisa e extensão universitária . vigência: 36 meses . 

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2021 . 
Mônica Moreira Esteves Bernardi/vice-Presidente .

2 cm -08 1528601 - 1

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

ErrATA
 Edição do MG de 04/09/2021 – Pag .38  Contratada: Target Medicina 
de Precisão Ltda
 onde se lê:  Contrato nº 9290602/2021
 Leia-se:  Contrato nº 9291984/2021

1 cm -08 1528540 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

ABErTurA DE ProCESSo LICITATÓrIo
A Minas Gerais Administração e Serviços S .A . (MGS) torna público 
que realizará Pregão Eletrônico nº 033/2021 – ProCESSo DE CoM-
PrAS Nº 5381006 02/2021 . objeto: Serviços de telecomunicação de 
dados necessários à implantação, operação, gerenciamento, interliga-
ção do site primário as unidades da MGS, e provimento de acesso a 
internet . o início da sessão de pregão ocorrerá no dia 23/09/2021 às 
09h30min . No site www .compras .mg .gov .br . Edital poderá ser retirado 
no mesmo site .

2 cm -08 1528753 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
DECISÃo DE JuLGAMENTo DE HABILITAÇÃo

CoNCorrÊNCIA Nº 02/2021 - HrTo
objeto: Concessão de uso de bem público do imóvel localizado na rua 
Rachid Handere, 2450, Vila Betel, no município de Teófilo Otoni, na 
macrorregião Nordeste do Estado de Minas Gerais, vinculada a pro-
posta de trabalho com finalidade exclusiva de prestação de serviços 
ambulatoriais e hospitalares de assistência à saúde .A CoMISSÃo 
ESPECIAL DE LICITAÇÃo torna público que, a ASSoSSIAÇÃo 
MárIo PENNA foi considerada HABILITADA .Abre-se o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a partir da publicação, para apresentação de rECur-
SoS .Belo Horizonte, 08 de setembro de 2021 .CoMISSÃo ESPECIAL 
DE LICITAÇÃo .SECrETArIA DE ESTADo DE SAÚDE

3 cm -08 1528355 - 1

TErMo DE DoAÇÃo
Termo de Doação Eletrônico Nº 3206/2021 – Processo SEI N° 
1320 .01 .0077872/2021-26 . DoADor: Estado de Minas Gerais, por 
intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG . DoNATárIo: 
Município de Ijaci . objeto: 1 (um) veículo ToYoTA ETIoS HATCH/
FLEx, valor unitário: r$ 51 .000,00, valor Total r$ 51 .000,00 Con-
forme Evento SEI: 34019639 . Data de assinatura: 03/09/2021 .

2 cm -08 1528769 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo 
Pregão Eletrônico nº . 1321151 - 44/2021,que tem por objeto aaquisição 
de 19 veículos de passeio - transporte de equipes . A sessão pública terá 
iníciono dia 23/09/2021, às 10h:30min . o Edital poderá ser obtido no 
sitewww .compras .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 09 de setembro de 2021 .
Laíse Sofia de Macedo Rodrigues

 Superintendente de Gestão

2 cm -03 1527688 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

ExTrATo - ProCESSo SELETIvo SIMPLIFICADo/PSS
EDITAL PrE Nº 02/2021 .

ATo DA CoMISSÃo ESPECIAL DE ACoMPANHAMENTo DE ProCESSoS SELETIvoS 
SIMPLIFICADo DA FuNDAÇÃo HEMoMINAS DE 08 DE SETEMBro DE 2021 .

CoNvoCAÇÃo 3ª ETAPA: ENTrEvISTA
A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - Hemominas, por meio da Comissão Especial de Acompanhamento 
de Processos Seletivos Simplificados,no uso das atribuições definidas noitem III, do art 2º da Portaria PRE nº 107, de 25 de março de 2021, e item 
7.16doEdital PRE Nº02/2021,convoca para a 3ª Etapa: Entrevista, oscandidatos classificados para o cargo de Analista de Hematologia e Hemoterapia 
, Categoria Profissional: Farmacêutico – Hemocentro de Pouso Alegre nadata, horário e local descritos abaixo:

NoME Do CANDIDATo DATA HorárIo LoCAL
roSEANE FrAGA 14/09/2021 14:00 HEMoCENTro DE PouSo ALEGrE
CYNTHIA NAKAMurA GuErZoNI 14/09/2021 14:30 HEMoCENTro DE PouSo ALEGrE
FErNANDA CuNHA vIANA 14/09/2021 15:00 HEMoCENTro DE PouSo ALEGrE

Comissão Especial de Acompanhamento de Processos Seletivos Simplificados
Fundação Hemominas 

8 cm -08 1528762 - 1

DECISÃo CIAPA
ProCESSo CIAPA Nº 2320 .01 .0008423/2020-53

A Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação HEMo-
MINAS no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art . 14 
do Decreto Estadual nº 45 .822/2011, tendo em vista o relatório 02 do 
Processo CIAPA nº 2320 .01 .0008423/2020-53, oriundo do Processo 
de Compra nº 2320310 .000113/2019, Pregão nº 113/2019, que gerou 
o Contrato nº 9223 .681/201, DECIDE aplicar à empresa Lab Shop-
ping Diagnóstica Ltda/CNPJ N . 22 .536 .130/0001-86, a penalidade de 
ADvErTÊNCIA, nos termos da Cláusula Treze, item 13 .2 do Contrato 
e do item 15 do Edital de Licitação, em consonância com o disposto no 
art . 87, inciso II da Lei 8 .666/93, art . 3º, I da Lei Estadual 13 .994/01, 
art . 38, I, c/c art . 46, I do Decreto Estadual nº 45 .902/2012 . registre-se, 
publique-se e cumpra-se . 

Márcia Faria Moraes Silva . Diretora de Planejamento, 
Gestão e Finanças/ FuNDAÇÃo HEMoMINAS .

4 cm -08 1528705 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
o pregão eletrônico / proc . nº 2320310 .273/2021, SEI 
2320 .01 .0009087/2021-67, para aquisição de Barreiras para prote-
ção em chapa de acrílico teve a data de sua sessão alterada para o dia 
29/09/2021 às 09:00 horas devido a correção no edital .

1 cm -08 1528674 - 1

NoTIFICAÇÃo CIAPA PArA rECoLHIMENTo DE DAE
Processo SEI: 2320.01.0017983/2020-50 Ref: Notificação para 
pagamento de valor relativo a MuLTA aplicada em processo admi-
nistrativo punitivo CIAPA nº TxT Computer Ltda - EPP/CNPJ N . 
04 .184 .220/0001- 73 - incluído no polo passivo o sócio administrador . 
Polo Passivo: Senhor Sócio Administrador da empresa TxT Computer 
Ltda – G . F . de S . Senhor representante Legal,
Como é de seu conhecimento, a empresa TXT Computer Ltda, firmou 
relação jurídica com esta Fundação, decorrente do Processo de Com-
pra nº 2320310049/2020, Pregão nº 049/2020, contrato nº 9246 .049/20 
celebrado em 14 .05 .2020, no valor de r$ 24 .192,00 (vinte e quatro mil, 
cento e noventa e dois reais), tendo sido instaurado Processo Adminis-
trativo de Apuração em razão de irregularidades no cumprimento das 
obrigações contratuais . Após apuração, restou aplicada a essa empresa 
a penalidade conforme publicação em 16.03.2021 no Diário Oficial do 
Estado – “Minas Gerais” e conforme Notificação 02 (32541735), rece-
bida por v .Sa . em 28 .07 .2021 .
A mesma, não foi objeto de recurso . Nessa esteira, ao considerar o trân-
sito em julgado da decisão em 05 .08 .2021, a inexistência de Notas de 
Empenho em favor da empresa que possibilitem o desconto do valor 
correspondente à multa aplicada, servimo-nos da presente para INTI-
MAr v .Sa . para: 1 . recolher, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados 

da publicação desta Notificação, a importância de R$ 3.225,60 (três 
mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), relativo a 20% 
do montante do descumprimento contratual, através de DAE - Docu-
mento de Arrecadação Estadual, sob pena de inscrição em dívida ativa 
conforme legislação incidente . 2 . Se for de seu interesse, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis contados da publicação desta Notifica-
ção, requerer o parcelamento, na forma da lei, por meio de assinatura de 
Termo de Confissão de Dívida e Compromisso de Pagamento, perante 
a Comissão Processante . o envio do DAE - Documento de arrecadação 
Estadual bem como o pedido de parcelamento podem ser solicitados 
pelo email: acap.pgf@hemominas.mg.gov.br.
Para esclarecimentos necessários, bem como encaminhar cópia do 
comprovante do pagamento para efeito de controle e baixa da dívida 
é indicado seguinte e-mail: acap.pgf@hemominas.mg.gov.br, Assunto: 
recolhimento de DAE - Processo SEI 17983/2020-50 ou mediante 
comunicação registrada no Protocolo Geral da Fundação Hemominas 
à Rua Grão Pará n.882, Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG. O não 
atendimento à presente NoTIFICAÇÃo dará ensejo ao competente 
processo de inscrição em dívida ativa e cobrança judicial, a ser pro-
posto imediatamente após o término do prazo informado nos itens 1 e 
2 acima . respeitosamente, 

Márcia Faria Moraes Silva . Diretora de Planejamento, 
Gestão e Finanças .Fundação Hemominas
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ExTrATo Do CoNTrATo DE AGÊNCIA 
TrANSFuSIoNAL Nº 039/2021 .

 Partes: FuNDAÇÃo HEMoMINAS (Hemocentro de Belo Horizonte) 
e a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - Hos-
pital Alberto Cavalcanti, sede em Belo Horizonte . objeto: Prestação de 
serviços hemoterápicos . vigência 60 (sessenta) meses contados da data 
de sua publicação . Processo SEI 2320 .01 .0011107/2021-41 .
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FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
AvISo DE LICITAÇÃo 

A FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS – FuNED, torna público a reali-
zação do Pregão Eletrônico nº 2261032 192/2021, objeto: Serviçosde 
fornecimento de telefonia fixa, taxas, tarifas, instalações e amplia-
ções . o edital estará disponível no site: www .compras .mg .gov .br . o 
prazo para o envio das propostas comerciais será até às 08h00min do 
dia 22/09/2021, e início da sessão de lances será às 09h00min do dia 
22/09/2021 . Belo Horizonte, 08 de setembro de 2021 . 
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