
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 29 de abril de 2017 – 31 
AvISo DE RETIFICAÇÃo

Espécie: 1º Termo aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/
HEM e o (a) Spectrolab do Brasil Eireli - EPP .
objeto: Prorrogação da vigência por 12 (doze) meses .
valor: R$ 11 .999,99 (total estimado)
vigência: 30/04/2016 até 29/04/2017 .
Número do Processo: 206/2015 Modalidade: PREL .
Dotação orçamentária: 2271 .10 .302 .041 .4097 .0001
objeto de gasto: 339039-99 F 10 .1/60 .1
Data de Assinatura: 29/04/2016
onde consta “vigência: 30/04/2016 até 29/04/2017”, leia-se “vigên-
cia: 30/04/2017 a 29/04/2018” .
onde consta “Data de Assinatura: 29/04/2016”, leia-se “Data de 
Assinatura: 11/04/2017” .

3 cm -28 955384 - 1
AvISo DE LICITAÇÃo

A FHEMIG, através do Hospital Regional de Barbacena Dr . José 
Américo - HRBJA, unidade 0525005, torna público que realizará 
o seguinte PREGÃo ELETRÔNICo: Processo 33/2017, no dia 
16/05/2017, às 09:00 horas, para CoNTRATAÇÃo DE SERvIÇo 
DE DESINSETIZAÇÃo, para Hospital Regional de Barbacena Dr . 
José Américo . As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas 
por meio do site www .compras .mg .gov .br até a data e horário mar-
cados para a abertura da sessão . o Edital pode ser obtido no portal 
de compras: www .compras .mg .gov .br ou no setor de Compras/HRB/
FHEMIG Barbacena/MG – Tel .(32) 3339-1644 – e-mail: hrb .com-
pras@fhemig .mg .gov .br .

3 cm -28 955478 - 1
FuNDAÇÃo HoSPITALAR Do ESTADo DE MINAS GERAIS

AvISo DE LICITAÇÃo - A Administração Central da FHEMIG 
torna público que realizará: Pregão Eletrônico para Registro de Pre-
ços de Exames de Radiologia e Diagnóstico por Imagem – Planeja-
mento nº 88/2017, Pregão 88/2017, dia 16/05/2017 às 09:00h .Edi-
tais: www .compras .mg .gov .br . BH, 28/04/2017 .

2 cm -28 955397 - 1

Secretaria de eStado de 
SeGurança pÚblica

Extrato da retificação ao Edital nº 001/2017 SUASE/SESP de Cha-
mamento Público destinado ao recebimento de propostas de organi-
zações da Sociedade Civil - oSCs interessadas em celebrar Termos de 
Colaboração para execução, em cogestão, do Programa de Acompa-
nhamento ao Adolescente Desligado das Medidas Socioeducativas de 
Internação ou Semiliberdade, denominado Programa “Se Liga”, nas 
Regionais Belo Horizonte, Governador valadares, Juiz de Fora, Mon-
tes Claros e uberlândia

Nome do Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria de Estado 
de Segurança Pública - SESP

Tipo: Retificação de edital.

objeto: o Exmo . Sr . Secretário de Segu-
rança Pública, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais, comu-
nica que o Edital nº 001/2017 SuASE/
SESP de Chamamento Público sofreu 
alterações, cujo teor consolidado será 
disponibilizado dia 02/05/2017 nos 
endereços eletrônicos www .sigcon-
saida .mg .gov .br e www .seds .mg .gov .
br para consulta dos interessados, rea-
brindo-se o prazo inicialmente estabele-
cido pelo Edital a partir da referida data, 
atendendo ao disposto no item 13 .11, de 
modo a sanar prejuízo para a elaboração 
da proposta pelos interessados .

Encerramento do recebimento de propostas: 30 (trinta) dias corridos a 
partir do dia 02/05/2017, nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .
mg .gov .br e www .seds .mg .gov .br .
Local: Protocolo Central da Cidade Administrativa Presidente Tan-
credo Neves, situada à Avenida Papa João Paulo II, 4001 - Prédio 
Gerais, 1º Andar, ou Avenida Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 
1º Andar, Serra verde, Belo Horizonte – MG .
Horário de inscrição: De segunda a sexta-feira, de 08h às 17h (exceto 
feriados e recessos) .
Prazo para julgamento das propostas: 05 (cinco) dias úteis, a con-
tar do primeiro dia útil subsequente à sessão pública de abertura dos 
envelopes .
Divulgação da classificação parcial das propostas: No dia útil imedia-
tamente seguinte ao fim do prazo estabelecido para julgamento das 
propostas

A íntegra da retificação do Edital nº 001/2017 será disponibilizada 
dia 02/05/2017 nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .mg .gov .
br ewww .seds .mg .gov .br .

10 cm -28 955746 - 1
Extrato da retificação ao Edital nº 003/2017 SUASE/SESP de Cha-
mamento Público destinado ao recebimento de propostas de organi-
zações da Sociedade Civil - oSCs interessadas em celebrar Termos 
de Colaboração para execução, em cogestão, da Política Estadual da 
Medida Socioeducativa de Semiliberdade nos municípios de Juiz de 
Fora e Muriaé .
Nome do Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria de Estado 
de Segurança Pública – SESP

Tipo: Retificação de edital.

objeto: o Exmo . Sr . Secretário de Segu-
rança Pública, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais, comu-
nica que o edital Edital nº 003/2017 
SuASE/SESP de Chamamento Público 
sofreu alterações, cujo teor consolidado 
será disponibilizado dia 02/05/2017 nos 
endereços eletrônicos www .sigcon-
saida .mg .gov .br e www .seds .mg .gov .
br para consulta dos interessados, rea-
brindo-se o prazo inicialmente estabele-
cido pelo Edital a partir da referida data, 
atendendo ao disposto no item 12 .11, de 
modo a sanar prejuízo para a elaboração 
da proposta pelos interessados .

Encerramento do recebimento de propostas: 30 (trinta) dias corridos a 
partir do dia 02/05/2017, nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .
mg .gov .br e www .seds .mg .gov .br .

Local: Protocolo Central da Cidade Administrativa Presidente Tan-
credo Neves, situada à Avenida Papa João Paulo II, 4001 - Prédio 
Gerais, 1º Andar, ou Avenida Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 
1º Andar, Serra verde, Belo Horizonte – MG .
Horário de inscrição: De segunda a sexta-feira, de 08h às 17h (exceto 
feriados e recessos) .
Prazo para julgamento das propostas: 05 (cinco) dias úteis, a con-
tar do primeiro dia útil subsequente à sessão pública de abertura dos 
envelopes .
Divulgação da classificação parcial das propostas: No dia útil imedia-
tamente seguinte ao fim do prazo estabelecido para julgamento das 
propostas
A íntegra da retificação do Edital nº 003/2017 será disponibilizada dia 
02/05/2017 nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .mg .gov .br e 
www .seds .mg .gov .br .

9 cm -28 955749 - 1

Extrato da retificação ao Edital nº 004/2017 SUASE/SESP de Cha-
mamento Público destinado ao recebimento de propostas de organi-
zações da Sociedade Civil - oSCs interessadas em celebrar Termos 
de Colaboração para execução, em cogestão, da Política Estadual 
da Medida Socioeducativa de Semiliberdade no município de Belo 
Horizonte .

Nome do Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria de Estado 
de Segurança Pública - SESP

Tipo: Retificação de edital.

objeto: o Exmo . Sr . Secretário de Segu-
rança Pública, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais, comu-
nica que o edital Edital nº 004/2017 
SuASE/SESP de Chamamento Público 
sofreu alterações, cujo teor consolidado 
será disponibilizado dia 02/05/2017 nos 
endereços eletrônicos www .sigcon-
saida .mg .gov .br e www .seds .mg .gov .
br para consulta dos interessados, rea-
brindo-se o prazo inicialmente estabele-
cido pelo Edital a partir da referida data, 
atendendo ao disposto no item 12 .11, de 
modo a sanar prejuízo para a elaboração 
da proposta pelos interessados .

Encerramento do recebimento de propostas: 30 (trinta) dias corridos a 
partir do dia 02/05/2017, nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .
mg .gov .br e www .seds .mg .gov .br .
Local: Protocolo Central da Cidade Administrativa Presidente Tan-
credo Neves, situada à Avenida Papa João Paulo II, 4001 - Prédio 
Gerais, 1º Andar, ou Avenida Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 
1º Andar, Serra verde, Belo Horizonte – MG .
Horário de inscrição: De segunda a sexta-feira, de 08h às 17h (exceto 
feriados e recessos) .
Prazo para julgamento das propostas: 05 (cinco) dias úteis, a con-
tar do primeiro dia útil subsequente à sessão pública de abertura dos 
envelopes .
Divulgação da classificação parcial das propostas: No dia útil imedia-
tamente seguinte ao fim do prazo estabelecido para julgamento das 
propostas

A íntegra da retificação do Edital nº 004/2017 será disponibilizada 
dia 02/05/2017 nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .mg .gov .
br ewww .seds .mg .gov .br .

10 cm -28 955750 - 1

Extrato da retificação ao Edital nº 005/2017 SUASE/SESP de Cha-
mamento Público destinado ao recebimento de propostas de organi-
zações da Sociedade Civil - oSCs interessadas em celebrar Termos 
de Colaboração para execução, em cogestão, da Política Estadual da 
Medida Socioeducativa de Semiliberdade nos municípios de Governa-
dor Valadares, Ipatinga e Teófilo Otoni.

Nome do Órgão ou Entidade Estadual Parceiro: Secretaria de Estado 
de Segurança Pública - SESP

Tipo: Retificação de edital.

objeto: o Exmo . Sr . Secretário de Segu-
rança Pública, Estado de Minas Gerais, 
no uso de suas atribuições legais, comu-
nica que o edital Edital nº 005/2017 
SuASE/SESP de Chamamento Público 
sofreu alterações, cujo teor consolidado 
será disponibilizado dia 02/05/2017 nos 
endereços eletrônicos www .sigcon-
saida .mg .gov .br e www .seds .mg .gov .
br para consulta dos interessados, rea-
brindo-se o prazo inicialmente estabele-
cido pelo Edital a partir da referida data, 
atendendo ao disposto no item 12 .11, de 
modo a sanar prejuízo para a elaboração 
da proposta pelos interessados .

Encerramento do recebimento de propostas: 30 (trinta) dias corridos a 
partir do dia 02/05/2017, nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .
mg .gov .br e www .seds .mg .gov .br .
Local: Protocolo Central da Cidade Administrativa Presidente Tan-
credo Neves, situada à Avenida Papa João Paulo II, 4001 - Prédio 
Gerais, 1º Andar, ou Avenida Papa João Paulo II, 4143 - Prédio Minas, 
1º Andar, Serra verde, Belo Horizonte – MG .
Horário de inscrição: De segunda a sexta-feira, de 08h às 17h (exceto 
feriados e recessos) .
Prazo para julgamento das propostas: 05 (cinco) dias úteis, a con-
tar do primeiro dia útil subsequente à sessão pública de abertura dos 
envelopes .
Divulgação da classificação parcial das propostas: No dia útil imedia-
tamente seguinte ao fim do prazo estabelecido para julgamento das 
propostas

A íntegra da retificação do Edital nº 005/2017 será disponibilizada 
dia 02/05/2017 nos endereços eletrônicos www .sigconsaida .mg .gov .
br ewww .seds .mg .gov .br .

10 cm -28 955751 - 1

departamento de edificaçõeS e eStradaS 
de rodaGem de minaS GeraiS

DEPARTAMENTo DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RoDA-
GEM Do ESTADo DE MINAS GERAIS – DEER/MG - EDITAL 
nº 016/16 - Processo nº 004370-2301-2016 - JuLGAMENTo DE 
RECuRSo . o Diretor Geral do DEER/MG, no uso de suas atribui-
ções e acolhendo o relatório da Comissão Permanente de Licitação, 
acostado ao processo em epígrafe, resolve negar provimento aos 
recursos interpostos por Senic - Serviços de Engenharia Indústria e 

Comércio Ltda e Ethos Engenharia de Infraestrutura S/A, manten-
do-as inabilitadas no presente procedimento licitatório . Diante disso, 
o Presidente da Comissão torna público que a reunião de abertura das 
propostas de preços referente à licitação em epígrafe, será realizada 
no dia 05/05/17 às 09:30h, à Av . dos Andradas, 1 .120, 10º andar - sala 
1003, nesta capital, convocando, assim, todos os interessados em par-
ticipar da referida reunião .

3 cm -28 955732 - 1
DEPARTAMENTo DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RoDA-
GEM Do ESTADo DE MINAS GERAIS – DEER/MG -Edital nº 
021/16 Processo nº 00677433-2301-2016 - CoNvoCAÇÃo - o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que a 
reunião de abertura das Propostas de Preços, referente à licitação em 
epígrafe, será realizada no dia 05/05/2017, às 14h30 min ., à Avenida 
dos Andradas, nº 1 .120, sala 1 .003, nesta Capital, convocando assim, 
todos os interessados em participar da referida reunião .

2 cm -28 955726 - 1

Secretaria de eStado de educação

Diretor em Exercício – Roberto Jairo Torres
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054362/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 16 .529 .921/0001-86 – 
HÉRCuLES PEREIRA DE SouZA, Processo de compra nº 1261022 
000012/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte Escolar dos alu-
nos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: R$ 543 .642,00 . 
Prorrogação de vigência: 12 meses, de 06/05/2017 a 05/05/2018 . 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .45720001 .33903
3 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signatários: pela contratada Hér-
cules Pereira de Souza, pela contratante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054194/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .531 .583/0001-45 – 
MARIA ILCA ALvES vIEIRA, Processo de compra nº 1261022 
000008/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte Escolar dos alu-
nos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: R$ 94 .336,00 . 
Prorrogação de vigência: 12 meses, de 28/04/2017 a 27/04/2018 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .45720001 .339
033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signatários: pela contratada 
Maria Ilca Alves vieira, pela contratante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de prorrogação do Contrato nº 
9054181/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .504 .123/0001-28 – 
JoZIELE PEREIRA SANToS - 07674973689, Processo de com-
pra nº 1261022 000009/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte 
Escolar dos alunos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: 
R$ 104 .596,80 Prorrogação de vigência: 12 meses, de 26/04/2017 a 
25/04/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572
0001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signatários: pela con-
tratada Joziele Pereira Santos, pela contratante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054270/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .509 .485/0001-01 – 
BEATRIZ CRISTINA ANDRADE MENDES 598 .380 .006-04, Pro-
cesso de compra nº 1261022 000010/2016, Pregão eletrônico . objeto: 
Transporte Escolar dos alunos da zona rural da SRE Montes Claros . 
valor total: R$ 86 .614,00 . Prorrogação de vigência: 12 meses, de 
29/04/2017 a 28/04/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12
 .782 .211 .45720001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signa-
tários: pela contratada Beatriz Cristina Andrade Mendes, pela contra-
tante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
90541772016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .532 .508/0001-07 – 
LuIZ FáBIo GoNÇALvES SILvA - ME, Processo de compra nº 
1261022 000009/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte Esco-
lar dos alunos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: R$ 
82 .684,80 . Prorrogação de vigência: 12 meses, de 29/04/2017 a 
28/04/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572
0001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signatários: pela con-
tratada Luiz Fábio Gonçalves Silva, pela contratante Roberto Jairo 
Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054183/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .532 .654/0001-24 – 
AGEMIRo QuEIRoZ RIBEIRo – 294 .858 .236-00, Processo 
de compra nº 1261022 000009/2016, Pregão eletrônico . objeto: 
Transporte Escolar dos alunos da zona rural da SRE Montes Cla-
ros . valor total: R$ 40 .040,00 . Prorrogação de vigência: 12 meses, 
de 29/04/2017 a 28/04/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261
 .12 .782 .211 .45720001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Sig-
natários: pela contratada Agemiro Queiroz Ribeiro, pela contratante 
Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054254/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .552 .740/0001-07 – 
JoANES SoARES PEREIRA, Processo de compra nº 1261022 
000010/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte Escolar dos 
alunos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: R$ Joanes 
Soares Pereira . Prorrogação de vigência: 12 meses, de 29/04/2017 a 
28/04/2018 . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4572
0001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signatários: pela con-
tratada Joanes Soares Pereira, pela contratante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054233/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .532 .782/0001-78 – 
GLG TRANSPoRTES LTDA- ME, Processo de compra nº 1261022 
000010/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte Escolar dos alu-
nos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: R$ 92 .928,00 . 
Prorrogação de vigência: 12 meses, de 29/04/2017 a 28/04/2018 
Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .45720001 .33903
3 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signatários: pela contratada Gil-
mar Gusmão Fonseca, pela contratante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054198/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .524 .968/0001-85 – 
ZILMAR SoARES vIEIRA SILvA – 530 .987 .576-04, Processo 
de compra nº 1261022 000010/2016, Pregão eletrônico . objeto: 
Transporte Escolar dos alunos da zona rural da SRE Montes Cla-
ros . valor total: R$ 61 .168,80 . Prorrogação de vigência: 12 meses, 
de 29/04/2017 a 28/04/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 126
1 .12 .782 .211 .45720001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . 

Signatários: pela contratada Zilmar Soares vieira Silva, pela contra-
tante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054182/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 23 .693 .094/0001-27 – 
vIvIANE FáTIMA RoDRIGuES PEREIRA - ME, Processo de 
compra nº 1261022 000009/2016, Pregão eletrônico . objeto: Trans-
porte Escolar dos alunos da zona rural da SRE Montes Claros . 
valor total: R$ 158 .763,00 . Prorrogação de vigência: 12 meses, de 
04/05/2017 a 03/05/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12
 .782 .211 .45720001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signa-
tários: pela contratada viviane Fátima Rodrigues Pereira, pela con-
tratante Roberto Jairo Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação e Acréscimo do Contrato 
nº 9054185/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 22 .646 .874/000153 – JoA-
QuIM THIAGo BINETo – 00096343630, Processo de compra nº 
1261022 000009/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte Esco-
lar dos alunos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: R$ 
189 .015,20 . Prorrogação de vigência: 12 meses, de 26/04/2017 a 
25/04/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .45
720001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 24/04/2017 . Signatários: pela 
contratada Joaquim Thiago Bineto, pela contratante Roberto Jairo 
Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação do Contrato nº 
9054258/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 24 .511 .662/0001-94 – 
DÉLCIo DuARTE FoNSECA – 822 .107 .486-15, Processo de com-
pra nº 1261022 000013/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte 
Escolar dos alunos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: 
R$ 52 .223,60 . Prorrogação de vigência: 12 meses, de 28/04/2017 
a 27/04/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4
5720001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 25/04/2017 . Signatários: pela 
contratada Delcio Duarte Fonseca, pela contratante Roberto Jairo 
Torres .
Extrato do Primeiro Aditivo de Prorrogação e Acréscimo do Contrato 
nº 9054380/2016 de Serviço, firmado entre o ESTADO DE MINAS 
GERAIS por meio da SEE e o fornecedor 20 .538 .316/0001-49 – 
SouZA E SouZA TRANSPoRTES LTDA - ME, Processo de com-
pra nº 1261022 000013/2016, Pregão eletrônico . objeto: Transporte 
Escolar dos alunos da zona rural da SRE Montes Claros . valor total: 
R$ 346 .170,00 . Prorrogação de vigência: 12 meses, de 04/05/2017 
a 03/05/2018 Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 1261 .12 .782 .211 .4
5720001 .339033 .05 .10 .1 . Assinatura: 25/04/2017 . Signatários: pela 
contratada Fabrício Soares de Souza, pela contratante Roberto Jairo 
Torres .

29 cm -27 954683 - 1
Extrato de Contrato nº 9 .139 .092 . Partes: Estado de Minas Gerais por 
intermédio da SRE Caxambu e o fornecedor Eneida Maria Pereira 
Guimarães-ME . Processo de Compra 1261007-002/2017, Pregão 
eletrônico nº 01/2017 . objeto: Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de Coffee break, para eventos/capacitações . valor: 
R$ 55 .200,00 . Dotação orçamentária: 1261 .12 .122 .701 .2085 .000
1 .339039 .03 .10 .1 .0 . vigência: 12 (doze) meses a contar da data de 
sua publicação . Assinantes: Fabiano Prado da Silva e Eneida Maria 
Pereira Guimarães . Caxambu,26 de abril de 2017 .

2 cm -27 954664 - 1
SECRETARIA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo / DGCC

Extrato do Primeiro Aditivo ao Convênio nº 1261 .000202/2016 . 
Partícipes: EMG/SEE e o Município de Rio vermelho . Assinatura: 
28/04/2017 . objeto: Prorrogação de vigência/Transporte Escolar - 
Aquisição . vigência: de 01/05/2017 até 30/04/2018 .

Extrato do Aditivo nº 62 .1 .3 .0020/2017 ao Convênio n .º 
62 .1 .3 .1070/2014 . Assinatura: 28/04/2017 . Partes: EMG/SEE e o 
Município de uberlândia . objeto: Prorrogação de vigência /Mobiliá-
rio Escolar . vigência: de 30/04/2017 para 30/04/2018 .

3 cm -28 955756 - 1
- SuPERINTENDÊNCIA REGIoNAL DE ENSINo DE ITuIu-
TABA - AvISo DE CHAMADA PÚBLICA .A Secretaria de Estado 
de Educação de Minas Gerais, por intermédio da Superintendência 
Regional de Ensino de Ituiutaba, torna pública a Chamada Pública 
N .º 01/2017, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar  . os interessados deverão entregar os envelopes de habilita-
ção e de proposta de venda, conforme Edital, via correios até às 17:00 
do dia 24/05/2017, ou pessoalmente no início da sessão da Chamada 
Pública às 10:00 horas do dia 25/05/2017, que será realizada à ave-
nida 21, nº 1 .533, Centro, CEP- 38 .300-120 . uma cópia do Edital 
poderá ser obtida nos siteswww .compras .mg .gov .bre seecompras .
educacao .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas por 
meio do telefone (034) 3271-8502 .

3 cm -26 954231 - 1
A Caixa Escolar Martinho Fidélis, realizará Chamada Pública 
01/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 26/05/2017, às 11:30, 
na E .E . Martinho Fidélis, localizada à Rua Pedro Simão vaz, 235 – 
Bairro Jardim dos Anjos – Bom Despacho - MG, CEP 35600 .000 – 
Tel . (37) 3521-1811, e-mail: escola .32387@educacao .mg .gov .br . os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Governador valadares, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 12/05/2017, às 09:00, 
Processo Licitatório nº 01/2017, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia completa do edital na sede da E .E . 
Governador Valadares, localizada à Rua Delfim Moreira, 80 – Cen-
tro – Pará de Minas – MG, CEP 35 .660-012 – Tel . (37) 3231-5777, 
e-mail: escola .35908@educacao .mg .gov .br até o dia 12/05/2017, às 
08:00 .
A Caixa Escolar Governador valadares, realizará Chamada Pública 
02/2017 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . os grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista no art . 27 da Resolução FNDE nº 26/13, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 26/05/2017, às 08:00, 
na E.E. Governador Valadares, localizada à Rua Delfim Moreira, 80 
– Centro – Pará de Minas - MG, CEP 35660 .012 – Tel . (37) 3231-
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