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jSkVWlVTmnVopSqWhrWXSWXSnSUsTVWXSWhihit
WW

T̀VuSvvVWowWxyiitixtizhzi{rdhihi]yi

|

}~���|�~|������|�~�|����|~|�~�|~�������|

|

}~���|�~|������|�~|���}~��
��}~�����| �~| �~�}��
�~|�}~����~�}�|�|����q|��~|~�}�~
��|�~�~����|�|~�}���|�~|�����
�~�����| ���| ��}~������| ��
�~��~}����| �~| ~�}���| �~
����~���~�}�|~|�~�}��|~|�|������
���}~���|~�~}�������|�}����|��
�����|�������

9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

fW_̂RbYfWY_Wg��b̂Wc_�b�̂qW�VTWmopSTU�XmVWXZŴSuTSpZTmZWXSW_vpZXVWXSẀkZoS�ZUSopVWSWcSvp\VW]
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q4 VWXYZYW[\}Ỳ�][\a\b[\̂�]_̂�[\̂\_̂V̂~̀e �̂]c\bc\c~�̂]c

q454 Q9;9:R689:69GA:9{C9�A:@G8m9:<?>6@>6Q7vsOwho7I69P6J@:RA9:6?9SG<�;>696<::9;>{R;9MI
A>?@6K>889I6?<:9<A>696?>P�G<>68>L:96>86P98P>86@>6SG@M6?@6;<{�GJ<@4

q434 678689:;<=>86?<8J:<P<G@?>86G@6JMRC8CM@6K:<P9<:@69689C86:98CMA@?>8689:B>6<GJ>:K>:@?>8
@>6K@A:<PzG<>6?>6Q7vsOwho7I696?98�G@?>86K@:@6C8>6?>6T8A@?>6?96u<G@86r9:@<86@K�86@68C@69m9�;@
9GA:9{@4

6
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ÂEO@=J<A8:77HJ:CA8=>=<;AJHE:@=J<=89A;8klmnopqrmqlspqrtusupsmK8svwxvyvz{|z{vr}v~|�K8=@
���3������K8�783����K8EAJBA;@=8�A;g;HA8AUEH:>8C=8F;:7�>H:K8EA@8BOJC:@=J<A8JA8:;<58��K8�83�K8CA
=̂E;=<A8J�84�5���K8C=8��8C=8TO>�A8C=8��3�5
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 36 – quarta-feira, 30 de dezembro de 2020 diário do exeCutivo minas Gerais - Caderno 1
SEcrEtAriA DE EStADo DE 
PLANEJAmENto E GEStÃo

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo
4º tA ao Contrato nº 1900010737/2016 (SIAD nº 9129937) . Partes: 
SEPLAG e a ProDEMGE . objeto: 1 . Prorrogar a vigência do Con-
trato original por 12 (doze) meses, a partir de 29 .12 .2020 e término em 
28 .12 .2021 . 2 . Incluir subitem no item 4 .5 da Cláusula 4ª – Do valor, do 
Pagamento e do reajuste do contrato original conforme estabelecido na 
intervenção direta do caderno de serviços nº 039/2016 de 01/11/2016 . 
3 . Atualizar o preço dos serviços continuados, de acordo com os pre-
ços vigentes do Anexo I – Condições Comerciais do Caderno de Servi-
ços Prodemge, conforme o subitem 4 .5 .1 da Cláusula 4ª – Do valor, do 
Pagamento e do reajuste do contrato original . 4 . reduzir do contrato 
original o valor de r$ 640 .166,00 (seiscentos e quarenta mil, cento e 
sessenta e seis reais) que corresponde a 64,30% (sessenta e quatro intei-
ros e trinta centésimos por cento) em virtude da execução parcial das 
Entregas 1, 2, 3, 4, 5 e Gerenciamento de Projetos . 5 . Alterar as Cláu-
sulas 1ª, 2ª, 3ª e 7ª do serviço de Manutenção de Sistemas de Informa-
ção, conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços 
nº 047/2017 de 14/11/2017. 6. Alterar a cláusula 8ª Da Confidencialidade 
e Segurança, dos serviços de Manutenção de Sistemas de Informação, 
conforme estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 
023/2019 de 17/07/2019 . 7 . Incluir a cláusula 9ª – DE ProtEÇÃo DE 
DADoS PESSoAIS, renumerando as cláusulas subsequentes, conforme 
estabelecido na Intervenção Direta Caderno de Serviços nº 33/2020 de 
13/11/2020 . 8 . Alterar os itens 4 .1 e 4 .2 da Cláusula 4ª – Do valor, do 
Pagamento e do reajuste do contrato original . vigência com início em 
29/12/2020 e término em 28/12/2021 . valor: r$ 355 .480,00 (trezentos e 
cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais) . Dotações orçamen-
tárias: 1501 04 122 095 4336 0001 44904007 . Fonte de recursos: 0 10 1 . 
Data de assinatura: 28/12/2020 . Assinam: Kênnya Kreppel Dias Duarte, 
pela SEPLAG; Ladimir Lourenço dos Santos Freitas, e roberto tostes 
reis, pela contratada .

7 cm -29 1432469 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
 PrEGÃo ELEtrÔNICo Nº 63/2020 . 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 Prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com dedicação exclusiva 
de mão de obra, englobando o fornecimento de peças/materiais para os 
elevadores dos prédios da Cidade Administrativa Presidente tancredo 
Neves (CA), de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas 
neste edital e seus anexos . A sessão do pregão iniciará no dia 13/01/2021, 
às 10h00min, no site www .compras .mg .gov .br . Mais informações: com-
prascentrais@planejamento .mg .gov .br . BH/MG 30/12/2020 . 

rafael Mayrink Ferreira, Superintendência Central 
de Compras Governamentais/SEPLAG .

3 cm -29 1432355 - 1

ExtrAto DE PuBLICAÇÃo DE tErMo DE DoAÇÃo DE 
uSo DE SIStEMA DE GEStÃo DE AtENDIMENto

termo de doação sem ônus e sem encargos para a Administração Pública, 
de fornecimento de sistema de gestão de atendimento ao público nas 
unidades de Atendimento Integrado em Minas Gerais, conforme mani-
festação de interesse e demais documentos que integram o processo SEI 
1500 .01 .0929048/2020-50 . Partes: SEPLAG e visual Sistemas Eletrôni-
cos LtDA . Assinatura 28/12/2020 .

2 cm -29 1432674 - 1

 ExtrAto DE AtA DE rEGIStro DE PrEÇoS
Ata de registro de Preços - Planejamento e Pregão Eletrônico nº 
316/2020 . objeto: CoMPrA CENtrAL - GÊNEroS ALIMENtÍ-
CIoS - Partes: SEPLAG e as Empresas:

Ata nº I - CNPJ 15 .081 .696/0001-03 BSM Atacadista EIrELI
Lote valor Lote valor Lote valor
17 r$20,01 18 r$8,10 19 r$12,99
20 r$16,45 21 r$12,93 47 r$32,79
48 r$32,79 49 r$28,90 50 r$28,90
51 r$29,40 52 r$27,13 53 r$28,10
54 r$27,48 55 r$23,27 58 r$26,12
60 r$22,99 174 r$32,92 - -

Ata nº II - CNPJ - 05 .656 .062/0001-70 MuLtICoM 
Comércio Múltiplo de Alimentos Ltda .

Lote valor Lote valor Lote valor
113 r$7,75 114 r$8,20 138 r$0,12
167 r$8,50 - - - -

 vigência: 12 meses, a partir da publicação . Assinam: rodrigo Ferreira 
Matias, pela SEPLAG; Bruno Souza Martins e Antônio Sarkis Hojron 
Filho, pelas empresas .

5 cm -29 1432486 - 1

 ExtrAto DE tErMo ADItIvo
4º tA ao Contrato nº 9124818/2016 . Partes: SEPLAG e a ProDEMGE . 
objeto: 1 .Prorrogar a vigência do Contrato original por 12 (doze) meses, 
a partir de 30 .12 .2020 . 2 . Atualizar o preço dos serviços continuados, de 
acordo com os preços vigentes do Anexo I – Condições Comerciais do 
Caderno de Serviços Prodemge, conforme o subitem 4 .9 .1 da Cláusula 4ª 
– Do valor, do Pagamento e do reajuste do contrato original . 3 . reduzir 
do contrato original o valor de r$ 36 .027,12 (trinta e seis mil, vinte e sete 
reais e doze centavos) que corresponde a 25,22% (vinte e cinco intei-
ros e vinte e dois centésimos por cento) em virtude da readequação na 
volumetria no serviço de Hospedagem de Sistemas em Ambiente Dedi-
cado Baixa Plataforma e exclusão do serviço de Certificado Digital Ser-
vidor Web para melhor adequação técnica aos seus objetivos . 4 . Incluir 
a cláusula 9ª – DE ProtEÇÃo DE DADoS PESSoAIS, renumerando 
as cláusulas subsequentes, conforme estabelecido na Intervenção Direta 
Caderno de Serviços nº 033/2020 de 13/11/2020 . 5 . Atualizar o subitem 
3 .1 .1, da Cláusula 3ª - Da volumetria, do contrato original . 6 . Alterar o 
item 4 .1 da Cláusula Quarta do Contrato original . vigência com início 
em 30/12/2020 e término em 29/12/2021 . valor: r$ 70 .680,96 (setenta 
mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e seis centavos) . Dotações orça-
mentárias: 1501 04 122 069 4155 0001 33904003 . Fonte de recursos: 0 
10 1 . Data de assinatura: 29/12/2020 . Assinam: túlio de Souza Gonzaga, 
pela SEPLAG; Ladimir Lourenço dos Santos Freitas, e roberto tostes 
reis, pela contratada .

6 cm -29 1432607 - 1

Ato DE rAtIFICAÇÃo DE DISPENSA DE LICItAÇÃo
Processo SEI nº 5140 .01 .0003367/2020-62

Com base em toda documentação acostada aos autos do Processo SEI 
nº 5140 .01 .0003367/2020-62, referente a Dispensa de Licitação, Pro-
cesso de Compras nº 1501561-70/2020, 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 
nº 22999844 AutorIZo e rAtIFICo, com fulcro nas disposições con-
tidas no art . 24, incisos vIII e xvI Lei Federal nº 8 .666, de 1993, nos 
termos do Parecer Jurídico n .º 243/2020, evento SEI nº23570364, cujo 
objeto é a Contratação da Companhia de tecnologia da informação do 
Estado de Minas Gerais - ProDEMGE para prestação de serviços de 
fornecimento de certificado digital de assinatura para pessoa física ou 
jurídica no padrão ICP-Brasil .  o valor da contratação corresponde a 
r$806 .645,00 (oitocentos e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais), 
que correrá por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

ÓrGÃo DotAÇÃo
AGE 1081 .03 .092 .711 .1092 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 

ArMBH

2431 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 
2431 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2431 .15 .127 .064 .4164 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 
2431 .15 .127 .064 .4165 .0001 .339040 .03 .010 .1

ArSAE 2441 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .59 .1

CBMMG 1401 .06 .182 .155 .4470 .0001 .339040 .03 .0 .53 .1
1401 .06 .182 .155 .4469 .0001 .339040 .03 .0 .53 .1

CGE 1521 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

DEr
2301 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
2301 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .91 .1
2301 .26 .782 .081 .2039 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

ESPMG 1541 .10 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .10 .1 .0
1541 .10 .128 .009 .4014 .0001 .339040 .03 .10 .1 .0

FAoP 2171 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

FAPEMIG 2071 .19 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

FCS 2181 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
2181 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1

FEAM

2091 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2091 .18 .541 .098 .4237 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2091 .18 .541 .098 .4238 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2091 .18 .541 .098 .4240 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2091 .18 .542 .098 .4242 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2091 .18 .541 .102 .4273 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1

FHEMIG 2271 .10 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

FJP 2061 .04 .121 .078 .4204 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
2061 .04 .121 .078 .4204 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1

FuCAM 2161 .11 .334 .039 .4373 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
2161 .12 .363 .108 .4365 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1 

FuNED 2261 .10 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
GMG 1071 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

HEMoMINAS 2321 .10 .302 .123 .4540 .0001 . 339040 .03 .0 .10 .1
IDENE 2421 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .71 .1

IEF 2101 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .31 .1
2101 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1

IEPHA 2201 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040-03 .0 .10 .1

IGAM

2241 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .31 .1
2241 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .093 .4216 .0001 .339040 .03 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .093 .4216 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .093 .4216 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .093 .4217 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .093 .4218 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .091 .4264 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .091 .4264 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .091 .4265 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .091 .4265 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1
2241 .18 .544 .091 .4266 .0001 .339040 .03 .0 .31 .1
2241 .18 .544 .091 .4266 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2241 .18 .544 .091 .4266 .0001 .339040 .03 .0 .72 .1

IMA

2371 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2371 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .91 .1
2371 .20 .304 .044 .4102 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2371 .20 .304 .044 .4102 .0001 .339040 .03 .0 .91 .1
2371 .20 .304 .044 .4104 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2371 .20 .304 .044 .4104 .0001 .339040 .03 .0 .91 .1
2371 .20 .304 .044 .4447 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2371 .20 .304 .044 .4447 .0001 .339040 .03 .0 .91 .1
2371 .20 .304 .129 .4377 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2371 .20 .304 .129 .4377 .0001 .339040 .03 .0 .91 .1
2371 .20 .609 .042 .4443 .0001339040 .03 .1 .60 .1
2371 .20 .609 .042 .4443 .0001 .339040 .03 .1 .91 .1
2371 .20 .609 .042 .4444 .0001 .339040 .03 .1 .60 .1
2371 .20 .609 .042 .4444 .0001 .339040 .03 .1 .91 .1
2371 .20 .609 .042 .4524 .0001 .339040 .03 .1 .91 .1

IPEM 2331 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .73 .1
IPSEMG 2011 .10 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .50 .1

IPSM 2121 .09 .122 .705 .2018 .0001 .339040 .03 .0 .49 .1
2121 .10 .122 .705 .2017 .0001 .339040 .03 .0 .49 .1

JuCEMG 2251 .23 .125 .020 .4030 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
LEMG 2041 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
oGE 1101 .14 .422 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

PMMG 1251 .06 .181 .034 .4048 .0001 .339040 .03 .1 .10 .1
PCMG 1511 .06 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
SEAPA 1231 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

SECGErAL 1631 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
SECuLt 1271 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

SEDE 1221 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 . 0 10 .1
SEDESE 1481 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

SEE 1261 .12 .368 .151 .2074 .0001 .339040 .03 .0 .23 .1

SEF 1191 .04 .126 .115 .2051 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
1191 .04 .126 .115 .2051 .0001 .339040 .03 .0 .29 .1

SEGov 1491 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
SEINFrA 1301 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

SEMAD 1371 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .29 .1
1371 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .2

SEPLAG 1501 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
SES 4291 .10 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

tvMINAS 2211 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .60 .1
2211 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1

uEMG 2351 .12 .364 .021 .4065 .0001 .339040 .03 .0 .10 .1
uNIMoNtES 2311 .04 .122 .705 .2500 . 0001 .339040 .03 .0 .10 .1

utrAMIG 2281 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .10 .1 .0
2281 .04 .122 .705 .2500 .0001 .339040 .03 .60 .1 .0

rodrigo Ferreira Matias
Subsecretário do Centro de Serviços Compartilhados

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Belo Horizonte, 23 de dezembro  de 2020

28 cm -29 1432676 - 1

AvISo DE AuDIÊNCIA PÚBLICA
SErvIÇoS CoMuNS DE ENGENHArIA

o Estado de Minas Gerais, por intermédio do Centro de Serviços Com-
partilhados da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, convida 
todos os interessados no processo supracitado a participar da Audiên-
cia Pública para discutir a modelagem de compra para contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de reparos preventivos e 
corretivos, instalações, adaptações, recuperação e modernização de edi-
ficações e demais instalações, no dia 20/01/2021, às 14h00min, a ser 
realizada em ambiente virtual (Internet/ Youtube) no endereço eletrô-
nico https://is .gd/YoutubeFJP  . os documentos encontram-se disponí-
veis no site www .compras .mg .gov .br . os interessados poderão apresen-
tar comentários, dúvidas e sugestões para o aprimoramento do Edital 
e anexos, previamente à realização da audiência, encaminhando suas 
manifestações até o dia 15 de janeiro de 2021, com a identificação do 
respectivo autor (nome, denominação, endereço, e-mail, telefone), para 
o endereço eletrônico comprascentrais@planejamento .mg .gov .br . BH/
MG 30/12/2020 .

rafael Mayrink Ferreira
Superintendente Central de Compras Governamentais/SEPLAG .

5 cm -23 1431397 - 1

comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
 ExtrAto Do CoNtrAto Nº PS-929/20 

firmado em 21/12/2020 entre a SODEXO e a PRODEMGE. Objeto: 
Fornecimento de vales refeição e alimentação para os empregados e 
diretores da ProDEMGE, na modalidade eletrônica, através de cartão 
magnético com chip, contemplando carga e recarga de valor de face na 
modalidade online, em quantidade e frequência variável de acordo com 
a conveniência da ProDEMGE e em atendimento às exigências do Pro-
grama de Alimentação do trabalhador – PAt - Modalidade de licitação: 
Pregão Eletrônico 024/2020 valor total: r$ 18 .177 .600,00 . vigência: 24 
meses .

ExtrAto Do CoNtrAto Nº PS-928/20 
firmado em 23/12/2020 entre a COMPWIRE e a PRODEMGE. Objeto: 
Serviços de consultoria, instalação e configuração, visando implantação 
de ambiente para o Projeto BISP – Base Integrada de Segurança Pública . 
- Modalidade de licitação: Dispensa por valor 088/2020 valor total: r$ 
49 .880,00 . vigência: 5 meses . 

4 cm -29 1432740 - 1

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

rAtIFICAÇÃo DA 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, referente ao pro-
cesso nº 2012015-245/2020, destinada a contratação emergencial de 
empresa especializada para prestação de serviço de reabastecimento e 
fornecimento de hélio para o equipamento de ressonância Magnética, 
marca Siemens, modelo Magnetom Avanto, série nº 63292, patrimônio 
nº 2382410-7, alocado no Serviço de radiologia e Diagnóstico por Ima-
gem (SrDI) do Hospital Governador Israel Pinheiro - HGIP/IPSEMG, 
mediante execução única, por meio da empresa AIr ProDuCtS BrA-
SIL LtDA ., inscrita no CNPJ n°43 .843 .358/0003-50, no valor total de 
r$ 50 .000,00 (cinquenta mil reais) . A despesa acima mencionada estará 
acobertada pela dotação orçamentária 2011 10 302 011 4087 0001 3 3 
90 39 99 0 50 1 . 

MArCuS vINICIuS DE SouZA, Presidente/IPSEMG
4 cm -29 1432450 - 1

 DECISÃo DA PrESIDÊNCIA 
Processo SEI!MG 2010 .01 .0078895/2020-43 . SIGED: 00003174 2011 
2018 Contratado Penalizado: A . F . S . Matrícula: 333050-6 . Contrato nº 
80/2015 . Decisão: Considerando a aplicação de penalidade de multa pelo 
ordenador de despesas no id 21951747, fls. 71 do processo SIGED; Con-
siderando a decisão da presidência, id 21953010, fls. 85; Considerando 
o caráter paradigmático da Nota técnica nº 2010 .0173 .20, Processo de 
auditoria nº 2010.201.07.0036.20, id 21953178, fls. 106 e seguintes, que 
entende pela não aplicação de multa; Considerando a nota jurídica nº 
221/2020, id 21953178, fls. 110 que conclui pela não aplicação de multa 
caso não haja previsão em edital ou contrato; Considerando os enuncia-
dos nºs 346 e 473 da Súmula do StF; Anulo a pena de multa aplicada 
ao contratado A . F . S ., CPF 030 .875 .***-** . Fica intimado o defendente 
através desta publicação . Autos com vistas franqueadas .

Belo Horizonte, 04 de dezembro de 2020 . 
Marcus vinicius de Souza – Presidente do IPSEMG .

4 cm -29 1432712 - 1

rAtIFICAÇÃo DA 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, referente ao pro-
cesso nº 2012015-240/2020, destinada à aquisição de NIvoLuMABE, 
oLAPArIBE e oSIMErtINIBE, sob a forma de entrega integral, por 
meio das empresas: ItENS ( 1, 2 ) AStrAZENECA Do BrASIL 
LtDA ., inscrita no CNPJ n°60 .318 .797/0001-00, no valor total de r$ 
314 .204,36 ( trezentos e quatorze mil, duzentos e quatro reais e trinta e 
seis centavos), ItENS ( 3, 4 ) , BrIStoL MYErS SQuIBB FArMA-
CÊutICA LtDA ., inscrita no CNPJ n°56 .998 .982/0031-22, no valor 
total de r$2 .333 .187,36 (Dois milhões, trezentos e trinta e três mil, cento 
e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos) . A despesa acima mencio-
nada estará acobertada pela dotação orçamentária 2011 10 302 11 4087 
1 3 3 90 30 12 0 50 1 . 

MArCuS vINICIuS DE SouZA, Presidente/IPSEMG
4 cm -29 1432451 - 1

tErMo DE rESCISÃo
Extrato: termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 
3741647 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Dayse Miranda da Silva . 
objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação de ser-
viços de enfermeiro (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da 
Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 
18/12/2020 . Assinam: Pelo IPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo 
Contratado: Dayse Miranda da Silva .

2 cm -29 1432768 - 1

ExtrAto DE tErMoS ADItIvoS DE CoNtrAto
Extrato: 1° termo Aditivo do Contrato 2011/19 . Contratada: Instituto 
De Metrologia E Qualidade Do Estado De Minas Gerais – IPEM-MG . 
objeto: Prorrogação/Alteração . vigência: 25/10/20 a 24/10/21 . valor: 
r$ 14 .878,86 . Dot: 2331 23 25 063 4427 0001 339093 99 73 1 0 . Base 
Legal: Art . 61 da Lei Federal n .º 8 .666/1993 . Guilherme P . Senra Fon-
seca - Diretor e Melissa Barcellos Martinelle– Contratado .

2 cm -29 1432404 - 1

ErrAtA DE CoNtrAto
Edição do MG de 29/12/2020 – Pag . 34 Contratada: SELBEttI Gestão 
de Documentos S/A – nº 9265962/20, onde se lê: Eriton Carlos de Abreu 
– Contratado, leia-se: José Mauro Selbach Junior – Contratado .

1 cm -29 1432743 - 1

AvISo DE ABErturA DE LICItAÇÃo
Pregão Eletrônico nº 2012015 .094/2020 . objeto: Contratação de empre-
saespecializadapara a prestação de serviços continuados de assistên-
cia técnica, manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de 
peças, partes e materiais, em01 (um) equipamento detomografiamarca 
SIEMENS, modelo SoMAtoM SCoPE, série 97106, patrimônio nº 
23411414, alocado no Hospital Governador Israel Pinheiro – HGIP 
do IPSEMG, pelo período de 12 (doze) meses . Data da sessão pública: 
18/01/2021, às 09h00m (nove horas), horário de Brasília - DF, no sítio 
eletrônico www .compras .mg .gov .br . o cadastramento de propostas ini-
cia-se no momento em que for publicado o Edital no Portal de Compras 
do Estado de Minas Gerais e encerra-se, automaticamente, na data e hora 
marcadas para realização da sessão do pregão . o Edital poderá ser obtido 
nos sites www .compras .mg .gov .br ou www .ipsemg .mg .gov .br . 

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2020 . 
Bruno ramos Stancioli – Gerente de Compras 

e Gestão de Contratos do IPSEMG . 
4 cm -29 1432388 - 1

tErMo DE rESCISÃo
Extrato: termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 
331393-6 . Contratante: IPSEMG . Contratado: tammy Amaral Ferreira . 
objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação de servi-
ços médicos (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da Lei Fede-
ral 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 18/12/2020. 
Assinam: Pelo IPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
tammy Amaral Ferreira .
Extrato: termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 
3913145 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Barbara vidigal dos San-
tos . objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação de ser-
viços médicos (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da Lei Fede-
ral 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 21/12/2020. 
Assinam: Pelo IPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Barbara vidigal dos Santos .
Extrato: termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrí-
cula 3759320 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Cassio Ferreira Gui-
marães . objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação 
de serviços médicos (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da 
Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 
23/12/2020 . Assinam: Pelo IPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo 
Contratado: Cassio Ferreira Guimarães .
Extrato: termo de rescisão do contrato de credenciamento – Matrícula 
3279608 . Contratante: IPSEMG . Contratado: Samuel viana Coelho . 
objeto: rescisão do contrato de credenciamento de prestação de servi-
ços médicos (a pedido) . Fundamentação Legal: Art . 79, II da Lei Fede-
ral 8.666/63 (e suas posteriores modificações) – Assinatura: 28/12/2020. 
Assinam: Pelo IPSEMG: Anderson de Souza Bruno e pelo Contratado: 
Samuel viana Coelho .

7 cm -29 1432770 - 1

 ErrAtA Do ExtrAto - ExtrAto DE ProrroGAÇÃo .
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – 
IPSEMG, Contratante, por meio de sua Presidência, comunica a retifica-
ção na Autorização do extrato de publicação de prorrogação, publicado 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 29 de Dezembro de 
2020, Caderno 1, página 29: Alteração do número do contrato do profis-
sional João Pedro Castro Marques
onde se lê: “Prorrogação do Contrato nº 07/2019”
Leia-se: “ Prorrogação do Contrato nº 178/2019”

 Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2020 .
 Anderson de Souza Bruno – Diretor de Saúde 

– Marcus vinícius de Souza – Presidente do IPSEMG .
3 cm -29 1432765 - 1

 ErrAtA Do ExtrAto - ExtrAto DE ProrroGAÇÃo .
o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais – 
IPSEMG, Contratante, por meio de sua Presidência, comunica a retifica-
ção na Autorização do extrato de publicação de prorrogação, publicado 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 29 de Dezembro de 
2020, Caderno 1, página 29: Alteração do número do contrato do profis-
sional Cintia Dayse Feres Gama Santos
onde se lê: “Prorrogação do Contrato nº 111/2019”
Leia-se: “ Prorrogação do Contrato nº 200/2019”

 Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2020 .
 Anderson de Souza Bruno – Diretor de Saúde 

– Marcus vinícius de Souza – Presidente do IPSEMG .
3 cm -29 1432771 - 1

miNAS GErAiS ADmiNiStrAÇÃo 
E SErviÇoS S .A - mGS

AvISo DE Ato rEvoGAÇÃo PrEGÃo 
ELEtrÔNICo Nº 061/2020

A Minas Gerais Administração e Serviços S .A . (MGS) torna público 
que a Autoridade Competente decide revogar o Pregão Eletrônico nº 
061/2020 - Contratação de empresa especializada na prestação de servi-
ços de gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, devido 
a interesse da Adminittração .

2 cm -29 1432576 - 1

AvISo DE ABErturA DE LICItAÇÃo
A Minas Gerais Administração e Serviços S .A . (MGS) torna público que 
realizará Pregão Eletrônico nº 065/2020 . registro de preços de unifor-
mes tCE/MG . o início da sessão de pregão ocorrerá no dia 13/01/2021 
às 09h30min . no site www .licitacoes-e .com .br . Edital poderá ser retirado 
no mesmo site .

2 cm -29 1432353 - 1

ExtrAto DE CoNtrAto DE CrEDENCIAMENto
Extrato do Contrato nº J .061 .0 .2020 . Partes: MGS e a valéria Lima Sal-
les ., CNPJ nº 23 .229 .055/0001-73 . objeto: Credenciamento de pessoas 
físicas autônomas e/ou jurídicas especializadas na realização de servi-
ços médicos e laboratoriais, na área de Saúde ocupacional . vigência: 24 
meses . Assinatura: 18/12/2020 .
Extrato do Contrato nº J .070 .0 .2020 . Partes: MGS e a Apta - Gestão em 
Saúde e Segurança ocupacional Eireli ., CNPJ nº 39 .508 .070/0001-90 . 
objeto: Credenciamento de pessoas físicas autônomas e/ou jurídicas 
especializadas na realização de serviços médicos e laboratoriais, na área 
de Saúde ocupacional . vigência: 24 meses . Assinatura: 29/12/2020 .

ExtrAto DE tErMo ADItIvo DE CoNtrAto
Extrato do 3º termo Aditivo ao Contrato nº J .143 .0 .2016 . Partes: MGS 
e a Centro de Educação para o trabalho virgilio resi - CEDuC ., CNPJ 
nº 07 .578 .361/0001-69 . objeto: Prorrogação da vigência do contrato por 
mais 12 meses a contar de 02/01/2021 . valor: r$ 290 .223,36 . Assina-
tura: 29/12/2020 .

ExtrAto DE CoNtrAto
Extrato do Contrato nº J .060 .0 .2020 . Partes: MGS e a CtM - Centro 
técnico Mundial Ltda - Me ., CNPJ nº 24 .999 .249 ./0001-10 . objeto: 
Contratação de empresa especializada no Serviço de treinamento teó-
rico e Prático para trabalhos Especiais, conforme determina a Norma 
regulamentadora Nr-12 . vigência: 12 meses . valor total: r$ 3 .600,00 . 
Assinatura: 29/12/2020 .

6 cm -29 1432708 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE
tErMo DE DoAÇÃo ELEtrÔNICo Nº 2665/2020

Processo SEI N° 1320 .01 .0125833/2020-32 . DoADor: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/MG . 
DoNAtárIo: Município de Jesuânia . objeto: 01 (uma) Câmara de 
conservação, valor total da doação: r$ 6 .000,00 . Data de Assinatura: 
28/12/2020 .

2 cm -29 1432560 - 1

 ExtrAto DE ProrroGAÇÃo DE Ex oFFÍCIo
Extrato do 7º Termo de prorrogação de Ex Officio ao Convênio nº. 
2164/2013– EMG/SES/SUS-MG/FES e a Sociedade Beneficente São 
Camilo, município de resplendor . objeto: prorrogar a vigência do con-
vênio de 24 de dezembro de 2020 até 30 de janeiro de 2021, de acordo 
com o Decreto 47 .890/2020 . Assinatura: 29/12/2020 . Signatário: Carlos 
Eduardo Amaral Pereira da Silva - Secretário de Estado de Saúde e Ges-
tor do SuS-MG/FES .

2 cm -29 1432812 - 1

ExtrAto PuBLICAÇÃo
tErMo DE DoAÇÃo ELEtrÔNICo Nº 1954 /2020 

Processo SEI N° 1320 .01 .0144714/2019-80  . DoADor: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG . DoNAtárIo:Município deLagoa da Prata . oBJEto: 38 itens, 
conforme quadro de detalhamento de material(ais) doado(s) do Doação 
Eletrônico Nº 1954 /2020, evento SEI N° 14550223  . valor total da doa-
ção: r$28 .950,49 . Data de Assinatura: 07/12/2020 .

2 cm -29 1432705 - 1

ExtrAto DE tErMo ADItIvo
Extrato do 3º termo Aditivo ao Contrato nº 9048498/2015 de locação de 
imóvel, decorrente do processo de compras nº 1501558 000300/2015, 
celebrado entre o Estado de Minas Gerais, por intermédio de sua 
Secretaria de Estado de Saúde e o SINDICAto DoS ProDutorES 
rurAIS DE PoNtE NovA, inscrito no CNPJ nº 23 .806 .409/0001 .03 . 
objeto: “prorrogação de vigência do Contrato nº 9048498/2015, de loca-
ção do imóvel localizado na rua João vidal de Carvalho, 295 - Guara-
piranga - Ponte Nova / MG, por 12 (doze) meses a partir de 30/12/2020 
a 29/12/2021” . o valor global do contrato permanece inalterado em 
r$ 216 .000,00 (duzentos e dezesseis mil reais) . Data da assinatura: 
29/12/2020 . Assinam: Darlan venâncio thomaz e Katia Jardim de Car-
valho pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e Francisco 
Augusto de Castro Gomes pela Contratada .

3 cm -29 1432359 - 1

 rESuLtADo Do CHAMAMENto PÚBLICo SES-MG Nº016/2020
Em conformidade com o Chamamento Público nº016/2020, publicado 
no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 25deno-
vembrode 2020e suas retificações, divulga-se o resultado final referente 
à habilitação, inabilitação e interposição de recursos das entidades inte-
ressadas em formalizar contrato com a SES/MG para prestação de servi-
ços de saúde aos usuários do SuS . ressalta-se que os prazos para recur-
sos quanto às decisões em cada etapa foram observados, em obediência 
ao disposto no art . 3º c/c art . 109 da Lei 8666/93 .

 
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 3202012300007020136.
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