
 48 – quinta-feira, 24 de Junho de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
    rEtiFiCAÇÃo Do EDitAL DE CHAMAMENto 
PÚ BLiCo Nº 6/2021, DE 10/05/2021, PuBLiCADo 

No “MiNAS GErAiS” DE 11/05/2021 . 
 A SECrEtáriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo DE MiNAS 
GERAIS, no uso de suas atribuições legais, resolve tornar público a 
Retifi cação do Edital de Chamamento Público 06/2021. 
 Onde se lê:(...)5.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusiva-
mente em meio digital, através de peticionamento no Sistema Eletrô-
nico de Informações – SEI, da publicação deste Edital até às 23:59 do 
dia 24 de junho . 
  Leia-se:(...)5.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente 
em meio digital, através de peticionamento no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, da publicação deste Edital até às 23:59 do dia 15 
de julho . 

  SECrEtAriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo, em 
Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2021 . 

 (a) Julia Sant’Anna Secretária de Estado de Educação  
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   rEtiFiCAÇÃo Do EDitAL DE CHAMAMENto 
PÚ BLiCo Nº 5/2021, DE 10/05/2021, PuBLiCADo 

No “MiNAS GErAiS” DE 11/05/2021 . 
 A SECrEtáriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo DE MiNAS 
GERAIS, no uso de suas atribuições legais, resolve tornar público a 
Retifi cação do Edital de Chamamento Público 05/2021. 
 Onde se lê:(...)5.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusiva-
mente em meio digital, através de peticionamento no Sistema Eletrô-
nico de Informações – SEI, da publicação deste Edital até às 23:59 do 
dia 24 de junho . 
  Leia-se:(...)5.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente 
em meio digital, através de peticionamento no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, da publicação deste Edital até às 23:59 do dia 15 
de julho . 

  SECrEtAriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo, em 
Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2021 . 

 (a) Julia Sant’Anna Secretária de Estado de Educação  
 4 cm -23 1497092 - 1  

   DirEtoriA DE GEStÃo DE CoNtrAtoS E CoNvÊNioS 
  ExtrAtoS DE CoNtrAtoS 

 Extrato do Contrato nº 9283107  - Processo SEI nº 
1260 .01 .0056326/2021-43 . Assinatura: 23/06/2021 . Partes: EMG/
SEE e a empresaDaten tecnologia Ltda . objeto: Aquisição 
deWorkstations, incluindo garantia técnica on-site de 48 (quarenta 
e oito) meses,conforme especifi cações e quantitativos estabeleci-
dos no Edital do Pregão n.º 10/2021. Valor: R$64.400,00. Dotação: 
1261.12.368.151.2074.0001.449052-07FONTE0.10.1. Vigência: 12 
(doze) meses, a partir da data de sua publicação . Assinantes: Augusto 
César Guimarães de Souza e José Pacheco de oliveira Júnior . 
  
 Extrato do Contrato nº 9283105  - Processo SEI nº 
1260 .01 .0056331/2021-05 . Assinatura: 23/06/2021 . Partes: EMG/
SEE e a empresaDaten tecnologia Ltda . objeto: Aquisição deWorks-
tations, incluindo garantia técnica on-site de 48 (quarenta e oito) 
meses,conforme especifi cações e quantitativos estabelecidos no 
Edital do Pregão n.º 10/2021. Valor: R$231.840,00. Dotação: 
1261.12.368.151.2074.0001.449052-07FONTE0.10.1. Vigência: 12 
(doze) meses, a partir da data de sua publicação . Assinantes: Augusto 
César Guimarães de Souza e José Pacheco de oliveira Júnior . 
  

 ExtrAtoS DE CoNvÊNioS 
  Extrato do CONVÊNIO nº 1261000153/2021. Partícipes: SECRETA-
riA DE EStADo DE EDuCAÇÃo e ASSoCiAÇÃo rEGioNAL 
ESCoLA FAMÍLiA AGrÍCoLA MArGAriDA ALvES  . objeto: 
Mútua cooperação entre as partes para viabilizar o cômputo das matrí-
culas de alunos na Escola Família Agrícola Margarida Alves, para fi ns 
de distribuição dos recursos que compõem o Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi ssio-
nais da Educação (Fundeb), com a respectiva transferência dos recursos 

à Associação mantenedora da referida Escola, recursos esses que deve-
rão ser obrigatoriamente destinados à despesas de manutenção e desen-
volvimento do ensino, consoante o disposto no art . 70, da Lei Federal nº 
9 .394/1996, e no Plano de trabalho parte integrante do processo . valor 
do Repasse: R$ 338.213,70. Valor da Contrapartida: R$ 0,00. Dotação 
orçamentária Estadual: 1261 12 368 112 4326 0001 3350 43 01 0 23 1 . 
Assinatura: 22/06/2021. Vigência: 1826 dias. 
  
 Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0023301/2021-94 . Assinatura: 22/06/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de virgínia . objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola até o Ensino 
Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes em ações nas 
redes estadual e municipal de ensino no MuNiCÍPio, bem como a 
adjunção por parte do EStADo/SECrEtAriA de servidor pertencente 
à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação 
Básica e a autorização de afastamento sem remuneração de servidores 
do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar cargo de dire-
tor de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos proces-
sos das diversas parcerias EStADo/ MuNiCÍPio para a melhoria da 
educação na região. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de 
sua publicação . Assinantes: Geniana Guimarães Faria e Carlos Eduardo 
Costa Negreiros . 
  
 Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0020909/2021-76 . Assinatura: 23/03/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Paraguaçu . objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola até o Ensino 
Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes em ações nas 
redes estadual e municipal de ensino no MuNiCÍPio, bem como a 
adjunção por parte do EStADo/SECrEtAriA de servidor pertencente 
à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação 
Básica e a autorização de afastamento sem remuneração de servidores 
do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar cargo de diretor 
de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos processos das 
diversas parcerias EStADo/ MuNiCÍPio para a melhoria da educa-
ção na região. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua 
publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Gabriel Pereira de 
Moraes Filho . 
  
 Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0020905/2021-87 . Assinatura: 23/03/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Luminárias . 
objeto: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vis-
tas à universalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola até 
o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes em 
ações nas redes estadual e municipal de ensino no MuNiCÍPio, bem 
como a adjunção por parte do EStADo/SECrEtAriA de servidor 
pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista 
em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remuneração 
de servidores do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar cargo 
de diretor de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos 
processos das diversas parcerias EStADo/ MuNiCÍPio para a melho-
ria da educação na região. Vigência: 60 (sessenta) meses a contar da 
data de sua publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Ecio 
Carvalho rezende .  
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    rEtiFiCAÇÃo Do EDitAL DE CHAMAMENto 
PÚ BLiCo Nº 4/2021, DE 10/05/2021, PuBLiCADo 

No “MiNAS GErAiS” DE 11/05/2021 . 
 A SECrEtáriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo DE MiNAS 
GERAIS, no uso de suas atribuições legais, resolve tornar público a 
Retifi cação do Edital de Chamamento Público 04/2021. 
 Onde se lê:(...)5.1. As propostas deverão ser apresentadas exclusiva-
mente em meio digital, através de peticionamento no Sistema Eletrô-
nico de Informações – SEI, da publicação deste Edital até às 23:59 do 
dia 24 de junho . 

  Leia-se:( . . .)5 .1 . As propostas deverão ser apresentadas exclusivamente 
em meio digital, através de peticionamento no Sistema Eletrônico de 
Informações – SEI, da publicação deste Edital até às 23:59 do dia 15 
de julho . 

  SECrEtAriA DE EStADo DE EDuCAÇÃo, em 
Belo Horizonte, aos 23 de junho de 2021 . 

 (a) Julia Sant’Anna Secretária de Estado de Educação  
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 uNivErSiDADE Do EStADo DE 
miNAS GErAiS - uEmG

    tErMo ADitivo Ao CoNvÊNio Nº 001/2021 
  Partes: universidade do Estado de Minas Gerais (uEMG) e universi-
dade Federal do Cariri (uFCA)  objeto: incluir a responsabilidade dore-
gime de trabalho e remuneração dos docentes, e a compatibilidade das 
atividades dos docentes e orientadores participantes do projeto . Assina-
turas: Profa.Laura Hévila Inocêncio Leite (Vice-Reitora da UFCA) e 
Profa .Lavínia rosa rodrigues (reitora da uEMG) – 22/06/2021 .  

 2 cm -23 1496701 - 1  

   ExtrAtoS DE iNStruMENtoS JurÍDiCoS 
 4º termo Aditivo ao Contrato n .º nº 035/2019, Portal de Compras nº 
9221424/19 . Processo SEi nº 2350 .01 .0005924/2019-25 . Partes: uNi-
vErSiDADE Do EStADo DE MiNAS GErAiS - uEMG E CEN-
tro DE iNtEGrACÃo EMPrESA ESCoLA DE MiNAS GErAiS 
- CIEE/MG. Objeto: Retifi cação do valor e do prazo pactuado no 3º 
termo Aditivo (27886461) calculado para 12 meses, quando o correto 
deveria ser para 09 (nove) meses e 11 (onze) dias . valor do Contrato: 
R$ 699.190,90. Assinatura: 22.06.2021.  
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 uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

   AviSo DE LiCitAÇÃo - PrEGÃo tiPo – ELEtrÔNiCo 
 universidade Estadual de Montes Claros – uNiMoNtES, torna 
público aos interessados que realizará licitação, sob a modalidade Pre-
gão, tipo Eletrônico, para Aquisição de suprimentos de informática, 
Pregão Eletrônico 23/2021 – Processo – 2311021 – 23/2021, data da 
sessão pública 13/07/2021, horário 09h00min . Horário para cadastra-
mento das propostas será até 13/07/2021 às 08h00min . A sessão pública 
do referido certame será realizada exclusivamente pelo site: www.com-
pras .mg .gov .br . os interessados poderão ter acesso ao respectivo edital 
e anexos pelo site: www.compras.mg.gov.br, a partir de 25/06/2021. 
Quaisquer outras informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 
3229-8136 ou (38) 3229-8137 ou pelo e-mail: pregao@unimontes.br.  

 Professor Aloysio Afonso rocha vieira 
 Pró-reitor de Planejamento, Gestão e Finanças .  
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   ExtrAto Do CoNtrAto 
  Extrato do Contrato nº 9276523/2021 de Fornecimento, Processo SEI 
nº 2310.01.0001482/2021-10, fi rmado entre o a UNIMONTES/HUCF 
e o fornecedor 82 .641 .325/0021-61 - Cremer S .A ., Processo de com-
pra nº 2311076 000016/2021, Pregão eletrônico . objeto: Aquisição de 
Materiais Médico-Hospitalares. Valor total: R$ 15.942,00. Vigência: 12 
meses, de 24/06/2021 a 24/06/2022 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 
2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .339030 .10 .0 .10 .1 . Assinatura: 22/06/2021 . 
Signatários: pela contratada Leonardo Almeida Byrro, pela contratante 
Priscilla izabella Fonseca Barros de Menezes . 

 Extrato do Contrato nº 9276502/2021 de Fornecimento, Processo 
SEI nº 2310.01.0001482/2021-10, fi rmado entre o a UNIMONTES/
HuCF e o fornecedor 13 .008 .903/0001-60 - Millenium Comercio 
Serviço LtDA - EPP, Processo de compra nº 2311076 000016/2021, 
Pregão eletrônico . objeto: Materiais Médico-Hospitalares . valor 
total: R$ 25.740,00. Vigência: 12 meses, de 24/06/2021 a 24/06/2022. 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .339030
 .10 .0 .10 .1 . Assinatura: 22/06/2021 . Signatários: pela contratada Lucas 
ribeiro vieira, pela contratante Priscilla izabella Fonseca Barros de 
Menezes . 
 Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato nº 9256740/2020 de Serviço, 
Processo SEI nº 2310.01.0002647/2021-88, fi rmado entre o a UNI-
MoNtES/HuCF e o fornecedor 17 .384 .587/0001-82 - Farmácia real 
LtDA, Processo nº 2311076 000264/2020, Pregão eletrônico . objeto: 
Prestação de Serviço de Manipulação de Medicamentos Prorroga-
ção a partir de 22/08/2021 até 22/08/2022. Valor total: R$ 57.785,60. 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .339039
 .65 .0 .10 .1 . Assinatura: 18/06/2021 . Signatários: pela contratada there-
zinha veloso Maia de Barros pela contratante Priscilla izabella Fonseca 
Barros de Menezes . 
 Extrato do 3º Termo Aditivo do Contrato nº 9195652/2018, SEI nº 
2310.01.0006868/2020-02 de Serviço e Fornecimento, fi rmado entre o a 
uNiMoNtES/HuCF e o fornecedor 02 .083 .419/0001-80 - Copynorte 
Serviços e Comercio LtDA -EPP, Processo nº 2311076 000085/2018, 
Pregão eletrônico . objeto: Prestação de Serviços de impressão . rea-
juste no percentual de 1,78%. Valor do reajuste R$ 2.736,10. Prorroga-
ção a partir de 01/08/2021 até 01/08/2022. Valor total: R$ 187.502,14. 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .339039
 .19 .0 .10 .1; 2311 .12 .302 .200 .4574 .0001 .339039 .19 .0 .10 .1 . Assinatura: 
21/06/2021 . Signatários: pela contratada Davidson Eduardo ruas Quei-
roz pela contratante Priscilla izabella Fonseca Barros de Menezes . 
 Extrato do Contrato nº 9283098/2021 de Fornecimento, Processo SEI 
nº 2310.01.00019243/2020-42, fi rmado entre o a UNIMONTES/HUCF 
e o fornecedor 17.039.110/0001-60 - Potenza Confecções e Comercio 
em Geral Eireli, Processo de compra nº 2311076 000140/2021, Pre-
gão eletrônico . objeto: Aquisição de tecidos e aviamentos para con-
fecção de enxovais. Valor total: R$ 47.200,00. Vigência: 12 meses, de 
24/06/2021 a 24/06/2022 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .
302 .048 .4180 .0001 .339030 .01 .0 .10 .1; 2311 .12 .302 .048 .4180 .0001 .3
39030 .01 .0 .70 .1 . Assinatura: 23/06/2021 . Signatários: pela contratada 
Cristiane vitorino de Campos Perregil, pela contratante Priscilla iza-
bella Fonseca Barros de Menezes .  
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 FuNDAÇÃo cAio mArtiNS - FucAm
    PrEGÃo ELEtrÔNiCo - ProCESSo DE 

CoMPrAS Nº 2161001 000025/2021 
 A Fundação Educacional Caio Martins - FuCAM, por meio da Direto-
ria de Planejamento, Gestão e Finanças, torna público que fará realizar 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2161001 000023/2021, 
dia 13/07/2021, terça-feira, às 09h30, horário ofi cial de Brasília, obje-
tivando a aquisição de máquinas e equipamentos agropecuários para 
atender a demanda dos Centros Educacionais da Fundação Educacio-
nal Caio Martins-FuCAM, localizados nos municípios de Esmeraldas, 
Buritizeiro, Januária, Juvenília, riachinho e São Francisco, conforme 
especifi cações constantes Anexo I - Termo de Referência do Edital 
nº 06/2021 .As propostas deverão ser encaminhadas, por meio do site 
www .compras .mg .gov .br, a partir do dia 28/06/2021 . o Edital encon-
tra-se à disposição dos interessados no site www .compras .mg .gov .br . 
Maiores informações pelo telefone: (31) 98710-2723/ (31) 99146-0922 
ou pelos e-mails: gilmar.pereira@fucam.mg.gov.br; c/c cleria.alves@
fucam .mg .gov .br . 
 Geraldina rodrigues de Souza . Belo Horizonte, 23 de junho de 2021 .  

 4 cm -23 1497071 - 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 3202106232231510148.
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