
 26 – quarta-feira, 22 de Julho de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
ExTrATO CONvÊNIO

Convênio 22/2020. Partes: SEPLAG e Município de Leopoldina. 
Objeto: viabilizar a Implantação, Operação, Gerenciamento e Manu-
tenção de uma unidade de Atendimento Integrado – uAI . vigência: 60 
(sessenta) meses a contar da data de sua publicação . Data de assinatura: 
21/07/2020. Assinam: Otto Alexandre Levy Reis, pela SEPLAG e José 
roberto de Oliveira pela Prefeitura Municipal de Leopoldina .
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comPANHiA DE tEcNoLoGiA 
DA iNFormAÇÃo Do EStADo DE 

miNAS GErAiS - ProDEmGE
rATIFICAÇÃO – INExIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2020

Nos termos da Lei nº 13.303/2016, ratificamos a inexigibilidade de lici-
tação reconhecida pela Diretoria Técnica desta Companhia, para con-
tratação da empresa IBM Brasil – Indústria, Máquinas e Serviços Ltda, 
CNPJ 33.372.251/0001-56, fundamentada nas disposições contidas no 
caput do artigo 146 do rILC da Prodemge, e no caput do artigo 30 da 
Lei nº 13.303/2016, para prestação do serviço de suporte técnico para 
equipamento mainframe IBM z196 setting 409 de 1855 MIPS, fabri-
cação IBM, que consiste em Manutenção do Hardware e Telesuporte 
do software, por um período de 12 (doze) meses, no valor total de r$ 
1 .542 .304,56 (hum milhão, quinhentos e quarenta e dois mil, trezentos 
e quatro reais e cinquenta e seis centavos) . 

Belo Horizonte, 21 de julho de 2020 . 
Ladimir Lourenço dos Santos Freitas – Diretor - Diretoria Técnica . 

roberto Tostes reis - Diretor-Presidente – Presidência .
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FuNDAÇÃo JoÃo PiNHEiro - FJP
ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - FJP/PJ-097/2020

FJP x Nexo Consultoria Ltda . Objeto: Concessão de estágio extracurri-
cular aos alunos do CSAP . vigência: 12 meses .

Belo Horizonte, 20 de julho de 2020
Mônica Moreira Esteves Bernardi/Vice-Presidente.
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iNStituto DE PrEviDÊNciA 
DoS SErviDorES Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - iPSEmG

ExTrATO DE TErMO ADITIvO DE CONTrATO
Extrato: 2° Termo Aditivo do Contrato nº 9195667/18. SEI: 2010 
01 0018344/2020-82. Contratada: Nuvasive Brasil Comercial Ltda. 
Objeto: Prorrogação/Alteração. Vigência: 19/07/20 a 18/07/21. Valor: 
r$ 694 .361,40 . Dot: 2011 10 302 011 4087 1 339030 10 0 50 1 . Base 
Legal: Art. 57, inc. II e § 2° c/c, art. 65, § 2°, inc. II da Lei Federal nº 
8.666/93. 

Guilherme Parentoni S . Fonseca – Diretor e 
Eduardo Winston Silva . – Contratado .
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 TErMO DE rESCISÃO
Extrato: Termo de rescisão amigável do contrato de credenciamento 
nº 577/2018. Contratante: IPSEMG. Contratado: Maria Aparecida 
Pedrosa . rescisão amigável ao contrato de credenciamento de presta-
ção de serviços de auditoria médica . Fundamentação Legal: Art . 78, I 
e V e 79, I da Lei Federal 8.666/63 (e suas posteriores modificações) 
– Assinatura: 16/07/2020. Assinam pelo IPSEMG: Marcus Vinicius de 
Souza e pelo contratado Maria Aparecida Pedrosa .

TErMO ADITIvO
Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 382/2018. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: Newton Augusto de Barros Abreu do município 
de Muriaé . Objeto: Fica alterado o valor estimado do presente contrato, 
passando a constar r$ 187 .500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhen-
tos reais). Fundamentação Legal: Art. 65, II da Lei Federal 8.666/93 
(e suas posteriores modificações). Assinatura: 16/04/2020. Assinam 
Pelo IPSEMG – Marcus vinicius de Souza e pelo contratado – Newton 
Augusto de Barros Abreu .

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 973/2015. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: CEDAC - Centro Diagnóstico de Análises Clí-
nicas Ltda do município de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o valor 
estimado do presente contrato, passando a constar r$ 594 .450,00 (qui-
nhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) . Funda-
mentação Legal: Art. 65, II da Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores 
modificações). Assinatura: 17/02/2020. Assina Pelo IPSEMG – Marcus 
vinicius e Souza

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 03/2017. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: Laboratório de Análises Clínicas Athos Ltda 
município de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o valor estimado do 
presente contrato, passando a constar r$ 582 .100,00 (quinhentos e 
oitenta e dois mil e cem reais) . Fundamentação Legal: Art . 65, II da 
Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores modificações). Assinatura: 
11/02/2020. Assina Pelo IPSEMG – Marcus Vinicius e Souza

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 1316/2018. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: Laboratório Lawall de Análises Clínicas Ltda do 
município de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o valor estimado do 
presente contrato, passando a constar r$ 762 .000,00 ( setecentos e ses-
senta e dois mil reais) . Fundamentação Legal: Art . 65, II da Lei Fede-
ral 8.666/93 (e suas posteriores modificações). Assinatura: 14/02/2020. 
Assina Pelo IPSEMG – Marcus vinicius e Souza

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 158/2017. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: Instituto de Análises Clínicas Carlos Cha-
gas Ltda do município de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o valor 

estimado do presente contrato, passando a constar r$ 607 .200,00 (seis-
centos e sete mil e duzentos reais) . Fundamentação Legal: Art . 65, II 
da Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores modificações). Assinatura: 
12/02/2020. Assina Pelo IPSEMG – Marcus Vinicius e Souza

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 784/2015. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: Laboratório Cortes vilela Ltda do município 
de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o valor estimado do presente 
contrato, passando a constar r$ 596 .350,00 (quinhentos e noventa e 
seis mil, trezentos e cinquenta reais) . Fundamentação Legal: Art . 65, II 
da Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores modificações). Assinatura: 
04/02/2020. Assina Pelo IPSEMG – Marcus Vinicius e Souza

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 644/2015. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: Instituto de Análises Clínicas Carlos Chagas 
Ltda do município de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o valor esti-
mado do presente contrato, passando a constar r$ 625 .250,00 (seis-
centos e vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta reais) . Fundamentação 
Legal: Art. 65, II da Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores modifica-
ções). Assinatura: 12/02/2020. Assina Pelo IPSEMG – Marcus Vini-
cius e Souza

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 972/2015. Contratante: 
IPSEMG . Contratado: Laboratório de Pesquisas e Análises Clínicas 
Cavalieri Ltda do município de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o 
valor estimado do presente contrato, passando a constar r$ 594 .450,00 
(quinhentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais) . 
Fundamentação Legal: Art. 65, II da Lei Federal 8.666/93 (e suas pos-
teriores modificações). Assinatura: 11/02/2020. Assina Pelo IPSEMG 
– Marcus vinicius e Souza

Extrato: 1º Termo Aditivo ao contrato nº 707/2015. Contratante: 
IPSEMG. Contratado: Perfil Análises Clínicas de Juiz de Fora Ltda 
do município de Juiz de Fora . Objeto: Fica alterado o valor estimado 
do presente contrato, passando a constar r$ 597 .300,00 (quinhentos e 
noventa e sete mil e trezentos reais) . Fundamentação Legal: Art . 65, II 
da Lei Federal 8.666/93 (e suas posteriores modificações). Assinatura: 
11/02/2020. Assina Pelo IPSEMG – Marcus Vinicius e Souza
OBS: Publicação extemporânea, em virtude de tramitação interna e 
externa .
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SEcrEtAriA DE EStADo DE SAúDE
EDITAL SES Nº 01/2020

Edital de seleção pública para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição da República no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, órgão integrante do 
Comitê Gestor Pró-Brumadinho do Governo do Estado de Minas Gerais .
A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, no desempenho das atribuições elencadas no artigo 46, da Lei n.º 23.304/2019, nos termos da Lei n.º 18.185/2009 e suas respectivas alterações, bem como do Decreto n.º 45.155/09 e do acordo celebrado entre o Estado De Minas Gerais e 
a Vale S.A, nos autos de n.º 5010709-36.2019.8.13.0024, para realização de contratação temporária, homologado em juízo em 19 de março de 2020, torna pública abertura de edital para fins de realização de Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade de excepcional interesse público, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, órgão pertencente ao Comitê Gestor Pró-Brumadinho, instituído pelo Decreto NE 176/2019, nos termos da legislação e das normas deste Edital.

1 . DISPOSIÇÕES PrELIMINArES

1.1 Este Edital e a legislação aplicável regulamentam o recrutamento, a seleção, a contratação e a dispensa de profissionais por tempo determinado, para atender a necessidade de excepcional interesse público, para exercício na Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG, con-
forme acordo homologado em juízo .

1.2 O Processo Seletivo Simplificado (PSS) a que se refere este edital é o previsto na Lei nº 18.185/2009 e no Decreto Estadual nº 45.155/2009, não se constituindo em concurso público de provas ou de provas e títulos, conforme determina o art. 37, inciso II da Constituição da República e 
art . 22 da Constituição do Estado de Minas Gerais .

1.3 Entende-se por contratação por tempo determinado para atender à necessidade de excepcional interesse público as hipóteses consignadas na Lei nº 18.185/09, alterada pela Lei nº 22.257/2016, e no § 1º, do art. 1º do Decreto nº 45.155/2009.

1.4 O Processo Seletivo Simplificado será regido por este edital, seus anexos, eventuais retificações e  comunicados posteriores. 

1 .5 Este processo não gera direito a imediata contratação, mas sim possibilidade, observada a necessidade e conveniência da administração pública, nos termos do acordo homologado em juízo .

1.6 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado – Edital SES nº 01/2020 será de até seis meses, a partir da sua publicação, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo de 18 meses.

1.7 As contratações a que se refere este edital podem ser extintas antes de cessar a causa transitória de excepcional interesse, nos termos do art. 13, inciso III, da Lei 18.185/2009.

1 .8 O quadro de vagas, a descrição das funções atribuídas, pré-requisitos, remuneração e a formação exigida encontram-se no Anexo I deste edital .

1.9  Não poderão ser contratados por meio do Processo Seletivo Simplificado servidores da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios bem como de empregados ou servidores de suas subsidiárias e controladas, nos termos do artigo 7º da Lei 
18.185/2009. Excetuam-se os servidores enquadrados nas hipóteses previstas no inciso XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que comprovada a compatibilidade de horários.

1.10 O contratado será contribuinte do Regime Geral de Previdência Social e o contrato firmado é administrativo, o qual não gera vínculo empregatício de qualquer espécie entre o contratado e o Estado de Minas Gerais, seus órgãos ou entidades.

1.11 As vagas para o Processo Seletivo Simplificado serão ofertadas com equivalência remuneratória às carreiras da SES/MG, nos termos da legislação vigente e do Anexo I, para atuação exclusivamente nas atividades decorrentes dos impactos diretos e indiretos do rompimento da Barragem 
da vale S .A em Brumadinho .

1 .12 A alocação do contratado será no órgão contratante, conforme descrição do Anexo I .

1.13 A realocação das vagas no órgão deverá ser submetida à análise da Coordenação do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, conforme necessidade identificada.

2 . DAS INSCrIÇÕES

2 .1 As inscrições serão realizadas exclusivamente nas formas descritas neste Edital .

2.2 O período de inscrição para participação no Processo Seletivo Simplificado será a partir de 8h00 de 28 de julho de 2020 até 18h00 de 04 de agosto de 2020, horário de Brasília.

2 .3 A descrição das funções atribuídas e das áreas de formação de cada vaga estão descritas no Anexo I deste Edital .

2 .4 A inscrição do candidato será realizada pelo sítio eletrônico www .processoseletivo .mg .gov .br , por meio de computador desktop, sem garantia de funcionalidade por outro meio, como celulares ou tablets . O candidato deverá realizar sua inscrição, conforme Cadastro de Pessoas Físicas - 
CPF . O login será feito por meio do número do CPF e senha .

2 .5 O candidato deverá seguir as instruções constantes no sistema e no respectivo Manual do Candidato .

2.6 As informações relativas ao processo seletivo, tais como comunicados, retificações, erratas, resultados, dentre outros estarão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Saúde, através do link: https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo.

2 .7 A relação de documentos necessários para inscrição, conforme previsto nas etapas I e II deste Edital é a seguinte:

2 .7 .1 Cópia digitalizada do documento de identidade (frente e verso), CPF, e documento comprobatório das alíneas c e d do item 3 .1; 

2.7.2 Cópia digitalizada dos diplomas, emitidos por instituição de ensino oficial, relativos à área de formação exigida para a vaga na qual o candidato se inscreveu e, quando for o caso, títulos, formações ou capacitações adicionais que estejam relacionadas as atribuições da vaga;

2 .7 .3 Cópia digitalizada da Carteira de Trabalho ou documentação equivalente que declare tempo de serviço e atividades desenvolvidas, fornecida pelo órgão ou instituição para qual o candidato prestou serviço, em papel timbrado com assinatura e carimbo do responsável ou autoridade respon-
sável/contratante, com vistas à comprovação da experiência profissional;

2 .7 .4 No caso de trabalhador autônomo a análise será de acordo com a documentação apresentada para comprovação, que deverá conter no mínimo: duração da atividade, atividade desempenhada e comprovação conforme regulamentação da carreira pelo Conselho de Classe;

2 .7 .5 Cópia digitalizada do registro no Conselho de Classe, quando necessário .

2 .8 Os interessados não poderão se inscrever para mais de uma das vagas descritas no Anexo I, haja vista a previsão de realização de entrevistas de forma concomitante .

2 .8 .1 Será considerada válida a última inscrição realizada pelo candidato dentro do prazo conforme item 2 .2, sendo as demais automaticamente eliminadas do sistema .

2.9 Após finalizar a inscrição, o candidato receberá um e-mail automático gerado pelo sistema, que servirá de comprovante da inscrição, podendo ser impresso pelo candidato.

2.10 A SES/MG se isenta de responsabilidade por inscrições não enviadas por problemas de ordem técnica de exclusiva responsabilidade do candidato.

2 .11 Serão indeferidas as inscrições em desacordo com as normas deste Edital .

2.12 Ao efetivar a inscrição, o candidato manifesta sua concordância com todas as regras deste Processo Seletivo Simplificado, tais como se encontram estabelecidas neste Edital e amparadas nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicações, instruções e con-
vocações, realizadas na forma deste Edital, acerca dos quais não poderá alegar desconhecimento .

2.13 O candidato é responsável por todas as informações prestadas durante o Processo Seletivo Simplificado e a constatação de irregularidades nas informações ou na documentação, em qualquer fase ou mesmo na vigência do contrato, implicará na exclusão do candidato ou rescisão contratual 
e aplicação de penalidades cabíveis .

2.14 Compete ao candidato o acompanhamento de todos os atos, informações e divulgações relativas a este Processo Seletivo Simplificado, pelo sítio eletrônico https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo.

2.15 A SES/MG não se responsabiliza por informações não prestadas pelo candidato que possam comprometer a continuidade da participação no Processo Seletivo, sua avaliação ou mesmo a formalização do contrato.

2 .16 O prazo e condições de recurso são informados no item 5 deste Edital .

2 .17 Não será cobrado nenhum valor a título de taxa de inscrição .

2 .18 Todos os documentos devem estar em formato PDF e cada documento poderá ter o tamanho máximo de 2 megabytes .

3 . DOS rEQuISITOS MÍNIMOS PArA CONTrATAÇÃO

3.1 Para contratação, o profissional deverá comprovar as seguintes condições:
a) Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais correspondentes;
b) Ter idade mínima de 18 anos na data da assinatura do contrato;
c) Estar quite com a justiça eleitoral;
d) Estar quite com o serviço militar;
e) Apresentar atestado de aptidão física e mental;
f) Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura;
g) Não ser aposentado por invalidez;
h) Não ter sofrido limitações de funções;
i) Não ter vínculo, por contrato temporário, com a administração pública, seus órgãos ou entidades, ainda que haja compatibilidade de horários, salvo nos casos de acumulação lícita, prevista no artigo 37 da Constituição Federal;
j) Comprovar habilitação específica para a vaga para a qual foi selecionado;
k) Ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado, na forma estabelecida neste Edital, seus Anexos e suas retificações;
l) O candidato aprovado deverá ter disponibilidade para viagem conforme necessidade do serviço .

 
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 3202007212239110126.



Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 22 de Julho de 2020 – 27 
3.1.1 A comprovação das condições elencadas do item 3.1 será realizada no momento da contratação, através da conferência de documentação comprobatória e do preenchimento de declarações e formulários específicos fornecidos pela SES/MG.

4 . DO PrOCESSO SELETIvO

4.1 O Processo Seletivo Simplificado será composto por três etapas:

4.1.1 1ª Etapa: CANDIDATURA E HABILITAÇÃO – Nessa etapa, o candidato deverá preencher as informações pessoais e dados curriculares em formulário eletrônico e, em seguida, anexar a documentação listada no item 2.7. Será realizada a análise da documentação apresentada, para fins 
de checagem dos pré-requisitos, sendo esta etapa de caráter eliminatório .

4.1.1.1 Os Pré-Requisitos de Formação, constantes no Anexo I, constituem condição para habilitação no Processo Seletivo Simplificado.

4 .1 .1 .2 Durante a inscrição, o candidato deverá declarar que atenderá aos requisitos mínimos quando da contratação . Assim, a declaração pela não conformidade com os incisos a, b, c, d, f, g, h e i do item 3 .1, poderá gerar eliminação automática do candidato no sistema .

4.1.1.3 A análise dos documentos será conduzida pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado constituída por agentes públicos do órgão contratante com representação da Superintendência de Gestão de Pessoas e das áreas técnicas envolvidas, compreendidas pela Subsecretaria 
de Políticas e Ações de Saúde, Subsecretaria de Vigilância em Saúde, Assessoria de Parcerias em Saúde e Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte. A Comissão Avaliadora conferirá se as inscrições obedecem às exigências de prazo, condições, documentos e itens expressos neste Edital.

4.1.1.4 Não serão aceitos quaisquer documentos que se refiram a fato efetivado após decorrido o prazo para entrega da documentação pelo candidato convocado neste Processo Seletivo Simplificado.

4.1.1.5 Fica a cargo da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado solicitar vista ao documento original em caso de dúvida. 

4.1.2 2ª Etapa: ANÁLISE DE CURRÍCULO E TÍTULOS - Consiste em Análise de Currículo e Títulos para verificação das informações prestadas relativas aos títulos e experiência profissional, que deverão estar em conformidade com as atribuições da vaga. Esta etapa tem caráter apenas 
classificatório.

4 .1 .2 .1 A etapa de análise de currículo e títulos terá como valor máximo 100 pontos, conforme Anexo II deste Edital .

4.1.2.2 A análise dos documentos será realizada pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado descrita no item 4.1.1.3. A Comissão atribuirá pontuação conforme os critérios estabelecidos no Anexo II.

4.1.2.3 Serão pontuadas apenas as experiências profissionais informadas pelo candidato que sejam compatíveis com as atribuições da vaga selecionada.

4.1.2.4 Não serão consideradas frações de ano ou tempo arredondado para efeito de cálculo de pontuação das experiências profissionais informadas.

4.1.2.5 Não serão consideradas para efeito de experiência profissional a realização de estágios (acadêmicos e profissionais) e a atuação em empresa júnior.

4.1.2.6 O candidato poderá participar do Processo Seletivo Simplificado mesmo não obtendo pontuação nas experiências profissionais, uma vez atendidos as condições estabelecidas na 1ª Etapa.

4.1.2.7 Havendo candidatos concorrentes à mesma vaga e com igual pontuação na fase curricular, será usado como critério de desempate a maior idade. Permanecendo o empate terá precedência o candidato com melhor pontuação no item “experiência profissional”, descrito no Anexo II.

4.1.2.8 A lista dos candidatos habilitados na 1ª etapa e a classificação dos candidatos de acordo com as notas obtidas na 2ª etapa serão divulgadas no site https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo. 

4.1.2.9 Serão classificados para participação na próxima etapa os 3 (três) candidatos com maior pontuação na 2ª etapa, por vaga.

4.1.3 3ª Etapa: ENTREVISTA - Consiste na realização de entrevista individual com os candidatos selecionados na 2ª etapa e tem por escopo, assegurar a escolha de agentes qualificados para o exercício da função pública, sendo esta etapa de caráter classificatório e eliminatório. 

4.1.3.1 As entrevistas serão realizadas pela Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado descrita no item 4.1.1.3 que atribuirá pontuação conforme os critérios estabelecidos pelo Decreto 45.155/2009, Anexo III. 

4.1.3.2 A nota final desta etapa resultará do somatório das notas atribuídas pelos entrevistadores.

4.1.3.3 Os candidatos serão convocados para a entrevista com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis por meio do endereço eletrônico informado no ato do cadastro, bem como será publicizado no sítio eletrônico https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo.

4.1.3.4 O local, a data e o horário das entrevistas serão informados aos candidatos por meio do endereço eletrônico indicado no ato do cadastro, bem como será publicizado no sítio eletrônico https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo.

4 .1 .3 .5 Caso necessário, a entrevista poderá ser realizada por meio de videoconferência, sendo de responsabilidade do candidato toda a infraestrutura necessária, como computador, internet e aplicativo a ser informado . 

4.1.3.6 Para participar   da entrevista o candidato deverá se identificar apresentando original da carteira de identidade ou outro documento oficial que contenha foto, além de apresentar, para conferência da Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado, os documentos originais cujas 
cópias foram apresentadas no ato da inscrição, conforme disposto no item 2 .7 .

4.1.3.7 As entrevistas serão individuais, gravadas em áudio e/ou vídeo.

4 .1 .3 .8 Todas as despesas decorrentes do deslocamento para as entrevistas ocorrerão integralmente por conta do candidato .

4.1.3.9 A ausência do candidato à entrevista implicará automaticamente na sua eliminação. Nesse caso, a SES/MG poderá convocar para entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

4.1.3.10 A tolerância para comparecimento à entrevista será de no máximo 15 (quinze) minutos do horário agendado. O atraso superior a 15 (quinze) minutos implicará automaticamente na eliminação do candidato. Nesse caso, a SES/MG poderá convocar para entrevista o próximo candidato 
classificado na 2ª Etapa.

4 .1 .3 .11 A entrevista terá duração máxima de 1h30m (uma hora e meia) .

4 .1 .3 .12 Para ser considerado habilitado na etapa da Entrevista, o candidato deverá alcançar no mínimo 60% (sessenta por cento) da pontuação prevista desta etapa e obter pontuação em todos os indicadores previstos no Anexo III deste Edital .

4 .1 .3 .13 O candidato inabilitado na etapa da Entrevista, será eliminado automaticamente do Processo Seletivo .

4.1.3.14 Na hipótese de não haver candidato habilitado na etapa da Entrevista, a SES/MG poderá convocar para a entrevista o próximo candidato classificado na 2ª Etapa.

4.1.3.15 A nota final dos candidatos, adotada para efeitos de classificação final, será composta pelo somatório da pontuação obtida na 2ª etapa e na 3ª etapa. Será selecionado o candidato que obtiver maior pontuação total.

4.1.3.16 Havendo candidatos concorrentes à mesma vaga e com igual pontuação, será usado como critério de desempate o candidato com maior idade. Permanecendo o empate terá precedência o candidato com maior tempo de “experiência profissional”.

4.1.3.17 O resultado final do Processo Seletivo Simplificado será publicado no sítio eletrônico https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo.

5 . DOS rECurSOS

5.1 O candidato poderá interpor recurso em qualquer etapa do processo. O recurso deverá ser protocolado por meio do preenchimento do Formulário de Recurso de cada Etapa disponível no sítio eletrônico https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo  em até 2 
(dois) dias úteis da data de divulgação dos resultados de cada etapa do Processo Seletivo Simplificado.

5.2 O Formulário de Recurso deverá ser preenchido com a fundamentação referente apenas à etapa selecionada para o recurso, e os documentos adicionais que julgar pertinentes (se houver). Os documentos deverão ser digitalizados, preferencialmente em arquivo único e em formato PDF, e 
anexados em campo específico do formulário. 

5.3 O deferimento ou indeferimento do recurso será informado ao candidato pela SES/MG, pelo sítio eletrônico  https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo em até dois dias úteis a contar da data posterior ao preenchimento do Formulário de Recurso.

5.4 O prazo a que se refere ao item 5.1 iniciará no primeiro dia útil após a publicação do resultado de cada etapa referente ao Processo Seletivo Simplificado.

5 .5 Não serão considerados os recursos registrados fora do prazo ou encaminhados de forma diversa do disposto no item 5 .1 deste edital .

6 . DOS ExAMES MÉDICOS PrÉ-ADMISSIONAIS

6 .1 O candidato deverá se submeter a exames médicos pré-admissionais, realizados pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional em Belo Horizonte ou nos Núcleos regionais, que aferirá a aptidão física e mental para exercício da função, nos termos Decreto nº 
46 .968, de 11 de março de 2016 .

6 .2 O candidato considerado inapto no exame médico pré-admissional estará impedido de ser contratado e, nesse caso, será convocado o próximo candidato aprovado .

6.3 O candidato que não comparecer ao exame médico pré-admissional será eliminado do processo e, nesse caso, a SES/MG poderá convocar o próximo candidato aprovado.

6 .4 Durante o período da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COvID-19), deverá ser observado o disposto no Decreto nº 47 .901, de 30 de março de 2020, que dispõe sobre o exame admissional, durante o período da epidemia de doença infec-
ciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus – COvID -19, no âmbito dos órgãos, autarquias e fundações do Poder Executivo, e dá outras providências .

6.5 Para realização de exame admissional o candidato deverá apresentar os exames listados no item 6.5.2 e deverá submeter-se à inspeção médica.

6 .5 .1 Deverá ser realizado agendamento por meio do telefone 155 Lig Minas, opção 9 ou pessoalmente na Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional – SCPMSO – rua da Bahia 1148 - 4º Andar, Centro, Belo Horizonte .

6.5.2 Na data agendada, deverão ser apresentados os resultados originais dos seguintes exames feitos às expensas do candidato aprovado:
a) Hemograma completo;
b) Glicemia de jejum;
c) urina rotina .

6.5.2.1 Os exames deverão indicar, além do nome completo, o número do documento de identidade do candidato, a identificação dos profissionais que os realizaram e a data de sua realização. No exame de urina rotina deverá constar que a urina foi colhida no referido laboratório. Na perícia 
admissional não serão aceitos resultados de exames emitidos pela internet sem assinatura digitalizada, fotocopiados ou por fax .

6 .6 A marcação da perícia médica somente deverá ser realizada após a convocação do órgão para a contratação .

7 . DA CONTrATAÇÃO

7.1 O contrato terá prazo de 6 meses a partir da sua assinatura, podendo ser prorrogado pelo prazo necessário à superação da situação de emergência que ensejou a contratação, desde que o prazo da prorrogação não exceda 21 de julho de 2022.

7.1.1 Para efeito de contratação, o processo seletivo simplificado terá validade de 18 meses, a contar da publicação do edital, caso ocorra a prorrogação prevista no item 1.6.

7.2 O candidato convocado para contratação que não manifestar interesse em assinar o contrato em até 5 (cinco) dias úteis a partir da data de convocação será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo Simplificado, e o próximo candidato classificado será convocado para sua vaga, 
obedecendo a ordem de classificação final.

7.3 Para formalizar o contrato administrativo com a SES/MG, o candidato selecionado deverá apresentar original e cópia de:

a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Título Eleitoral e Último Comprovante de votação;
d) Comprovante de Endereço residencial;
e) Último contracheque da instituição de origem (se foi servidor de outro órgão ou entidade estadual);
f) Diploma ou declaração de escolaridade;
g) 2 fotografias 3x4 recentes;
h) Cadastro no PIS/PASEP;
i) Certidão dos dependentes (menores de 21 anos);
j) Declaração de Bens da última declaração do Imposto de renda;
k) resultado de Inspeção Médica (rIM) emitido pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional – SEPLAG;
l) Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação, para candidatos do sexo masculino;
m) Certidão nascimento ou de casamento;
n) Comprovante de conta bancária do Banco do Brasil (conta corrente);
o) Carteira de Trabalho .

 
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 3202007212239110127.
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7.4 O candidato que não apresentar, quando solicitado, qualquer um dos documentos especificados nos itens anteriores deste Edital, bem como não comprovar qualquer um dos requisitos para investidura na função, não poderá assinar o contrato e será automaticamente eliminado do 
processo .

8 . DA ExTINÇÃO, DO TÉrMINO E DA rESCISÃO DO CONTrATO

8 .1 O contrato celebrado será extinto, sem direito a indenizações de qualquer espécie:

a) Pelo término do prazo contratual;
b) Por iniciativa dos respectivos órgãos ou entidades de exercício, quando os motivos que tiverem dado causa à contratação tiverem deixado de existir;
c) Por iniciativa do contratado .

8.1.1 Nas hipóteses previstas nos subitens b e c do item 8.1, a extinção será precedida de comunicação à parte interessada, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, nos termos do parágrafo único, do artigo 13, da Lei n.º 18.185/2009.

8.2 O contrato será rescindido, ainda, em caso de infração disciplinar comprovada nos termos da Lei n.º 18.185/2009 e Lei n.º 869/52. 

8.3 Na extinção, no término e na rescisão serão pagos os dias trabalhados, o décimo terceiro salário proporcional e demais direitos previstos no parágrafo único do art. 12 da Lei n°. 18.185/2009.

9 . DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 As publicações oficiais referentes ao Processo Seletivo Simplificado de que trata este Edital estarão disponíveis no site https://www.saude.mg.gov.br/sobre/recursos-humanos/processoseletivo.

9.2 A classificação do candidato não garante sua convocação e contratação imediata, que somente ocorrerá de acordo com a necessidade do Comitê Gestor Pró-Brumadinho, observado o acordo homologado em juízo, a legislação vigente, a ordem de classificação e o preenchimento das vagas 
ofertadas .

9.3 No decorrer do processo seletivo, caso ocorra um aumento no número de vagas ofertadas nesse edital, conforme acordo judicial homologado, os candidatos que foram classificados na 3ª fase, mas não foram convocados para assinatura de contrato, poderão ser chamados, de acordo com a 
ordem de classificação e disponibilidade de horário informado no ato da entrevista, observado o período de validade do presente processo, ficando dispensada a republicação do Edital.

9.4 Na situação de não haver mais candidatos classificados na 3ª fase do Processo Seletivo Simplificado, desde que durante a vigência do Edital, poderão ser convocados mais 3 candidatos habilitados na 2ª fase para realização de entrevista, observada a ordem de classificação.

9.5 Os prazos estabelecidos neste Edital terão início no primeiro dia útil subsequente ao da divulgação dos atos, sendo preclusivos, contínuos e comuns a todos os candidatos, não havendo justificativa para o não cumprimento de qualquer exigência ou prazo estabelecido.

9.6 A Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado não fornecerá nenhum documento (declarações, atestados, certidões) referente à participação ou aos resultados no processo de que trata este Edital.

9.7 Recomenda-se aos candidatos a leitura atenta da Lei n.º 18.185/2009, com a redação alterada pela Lei n.º 22.257/2016, e do Decreto n.º 45.155/2009, que a regulamenta, e que tratam das contratações, pela administração estadual, para atendimento a necessidades excepcionais, emergen-
ciais e temporárias .

9.8 O Anexo I deste Edital relaciona o quantitativo de vagas de contratos administrativos temporários para a SES/MG.

9.9 Demais informações e orientações sobre o Processo Seletivo Simplificado poderão ser obtidas por meio do e-mail processoseletivo@saude.mg.gov.br .

9.10 É de responsabilidade do candidato manter suas informações cadastrais atualizadas durante o prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

9.11 Os casos omissos serão resolvidos pela SES/MG em conjunto com a Advocacia Geral do Estado - AGE.
Belo Horizonte, 21 de julho de 2020

Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde

ANExO I
DESCrIÇÃO DOS CArGOS EQuIvALENTES, rEMuNErAÇÃO, ATIvIDADES, CATEGOrIAS PrOFISSIONAIS E PrÉ-rEQuISITOS ExIGIDOS

SECrETArIA DE ESTADO DE SAÚDE – NÍvEL CENTrAL
SES 01 – ADMINISTrAÇÃO, ADMINISTrAÇÃO PÚBLICA Ou GESTÃO PÚBLICA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Assessoria de Parcerias em Saúde 
(ASPAr)

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Administração, Adminis-

tração Pública ou Gestão Pública - 40 horas semanais
Salário R$2.482,10 + gratificação 
r$ 1 .241,05 + vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar no gerenciamento de projetos propostos pela SES e 
parceiros, que serão executados nos municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem .

1

SES 02 – DIrEITO

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Subsecretaria de vigilância em Saúde 
(SuBvS)

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Direito Experiência profissional na 

área de Direito Ambiental . 40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 + vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Acompanhar o cumprimento das ações emergenciais, reparató-
rias e compensatórias, relacionadas ao rompimento da barragem, 
que visam a mitigação do dano causado pela empresa vale, bus-
cando de forma interdisciplinar, por meio do conhecimento espe-
cífico da legislação ambiental aliado ao conhecimento técnico da 
saúde, a melhoria das condições ambientais que reflitam no bem-
estar e saúde da população atingida;

Apoiar na realização do controle processual relativo aos projetos 
da área da saúde que serão implementados nos municípios atin-
gidos, de forma integrada e interdisciplinar, bem como irá apoiar 
no fornecimento à AGE de subsídios e elementos que possibili-
tem a defesa do Estado em juízo;

Disponibilidade para viajar conforme necessidade do serviço .

1

SES 03 - ENFErMAGEM

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância em Alimentos 
e vigilância Ambiental

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Enfermagem - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 + vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Atuar na Avaliação de Risco à Saúde Humana, no que tange aos 
riscos à saúde causados pelo rejeito proveniente da Barragem 1 
da vALE .

1

SES 04 - FArMáCIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância em Alimentos 
e vigilância Ambiental

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Farmácia - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Atuar na proposição de ações de promoção da saúde da popula-
ção atingida pelo rompimento da Barragem I da vale e também 
para o gerenciamento sustentável do sistema, além de colaborar 
no monitoramento dos serviços para obtenção de atenção à saúde 
de qualidade .

1

SES 05 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA), ENFERMAGEM, QUÍMICA, MEDICINA VETERINÁRIA OU FARMÁCIA E ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância em Alimentos 
e vigilância Ambiental

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior

Graduação em Ciências Biológicas, 
Enfermagem, Química, Medicina vete-
rinária ou Farmácia e especialização em 
Epidemiologia

- 40 horas semanais
Salário R$3.601,56 +gratificação 
r$ 1 .800,78 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar na gestão de surtos de veiculação hídrica; 

Auxiliar às equipes para planejar respostas apropriadas (tipo 
de intervenção e local oportuno), incluindo intervenções de 
saneamento;

Auxiliar na condução das pesquisas epidemiológicas;

Auxiliar na avaliação e montagem de sistemas de vigilância e 
também a prestação de apoio epidemiológico em projetos para 
melhorar a tomada de decisões baseada em evidências .

2

SES 06 – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA)

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância em Alimentos 
e vigilância Ambiental

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Ciências Biológicas - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Desenvolver atividades de educação ambiental . 1

SES 07 - ESTATÍSTICA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância em Alimentos 
e vigilância Ambiental

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Estatística - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 + vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Coletar, analisar e interpretar os dados dos estudos que serão rea-
lizados, além de planejar e coordenar o levantamento de informa-
ções por meio de questionários, entrevistas, medições .

1

SES 08 - GESTÃO AMBIENTAL Ou ENGENHArIA AMBIENTAL

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância em Alimentos 
e vigilância Ambiental

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Gestão Ambiental ou Enge-

nharia Ambiental - 40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Analisar as mudanças nos fatores determinantes e condicionan-
tes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a 
finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos 
fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou a outros 
agravos à saúde.

1

SES 09 –TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância em Alimentos 
e vigilância Ambiental

Técnico de Gestão da 
Saúde - TGS Nível Médio Curso Técnico em Meio Ambiente - 40 horas semanais

Salário r$ 1 .240,01 +vale ali-
mentação  de rS 47,00 por dia 
trabalhado

Coletar, armazenar e interpretar dados e documentações ambien-
tais gerados pelo monitoramento da qualidade da água para con-
sumo humano e água do rio Paraopeba; 

Colaboração na elaboração de laudos, relatórios e estudos 
ambientais realizados em detrimento ao rompimento; 

Auxiliar na organização de programas de educação ambiental na 
Bacia do rio Paraopeba .

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 3202007212239110128.
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SES 10 - ENGENHArIA CIvIL, ArQuITETurA Ou ENGENHArIA DE SEGurANÇA DO TrABALHO

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Condições 
Crônicas

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior

Graduação em Engenharia Civil, Arqui-
tetura ou Engenharia de Segurança do 
Trabalho

Experiência profissional 
na área de Segurança do 
Trabalho

40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar com a supervisão, coordenação e orientar tecnica-
mente os serviços de Segurança do Trabalho, junto aos técnicos 
de segurança e responsáveis pela área de segurança do trabalho;

Auxiliar nas vistorias, avaliações e perícias segundo as compe-
tências da engenharia de segurança do trabalho;

Colaborar na execução das ações de vigilância dos Ambientes e
Processos de Trabalho;

Ministrar capacitações na área de Saúde do Trabalhador para a 
equipe;

Atuar intra e intersetorialmente;

Auxiliar na elaboração de pareceres especializados na área de 
Engenharia de Segurança do Trabalho .

1

SES 11 –TÉCNICO DE SEGurANÇA DO TrABALHO

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Condições 
Crônicas

Técnico de Gestão da 
Saúde - TGS Nível Médio Curso Técnico de Segurança do Trabalho - 40 horas semanais

Salário r$ 1 .240,01 +vale ali-
mentação de rS 47,00 por dia 
trabalhado

Colaborar na execução de atividades ligadas à Saúde e Segurança 
no Trabalho, utilizando métodos e técnicas científicas, obser-
vando dispositivos legais e institucionais;

Auxiliar na elaboração de informativos, normas, pareceres téc-
nicos, relatórios, gráficos, quadros, tabelas e outros documentos 
relacionados à Saúde e Segurança do Trabalhador;

Colaborar na execução de ações preventivas para doenças e aci-
dentes com a participação dos empregados, propondo medidas 
para redução dos índices, acompanhando e avaliando seus resul-
tados, bem como sugerindo constante atualização dos mesmos e 
dos procedimentos a serem seguidos;

Colaborar na realização da vigilância dos Ambientes e Proces-
sos de
Trabalho;

Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, 
doenças profissionais e do trabalho.

1

SES 12 - ESTATÍSTICA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Condições 
Crônicas

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em estatística Experiência profissional na 

área de epidemiologia 40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar no planejamento e execução de pesquisas ou levanta-
mentos estatísticos, analisar os dados, elaborar gráficos, quadros 
e diagramas dos resultados obtidos, fazer relatório de análise e 
redigir informações sobre questões de metodologia, planeja-
mento, execução e resultado das investigações;

Apresentar os resultados de pesquisas;

Auxiliar na elaboração dos instrumentos de coleta (questionários, 
formulários, roteiros para entrevistas), além de auxiliar nos pro-
cessos para o seu desenvolvimento e os cronogramas para o cum-
primento dos prazos;

Colaborar na execução de outras tarefas compatíveis com as exi-
gências para o exercício da função;

Colaborar na análise da situação de saúde da população 
atingida: 
- Determinar as frequências, o estudo da distribuição dos eventos 
e o diagnóstico consequente dos principais problemas de saúde 
verificados, identificando também as partes da população que 
foram afetadas, em maior ou menor proporção;
- Investigar os fatores determinantes da situação de saúde: reali-
zar estudo científico das determinantes do aparecimento e manu-
tenção dos danos à saúde na população.
- Avaliar o impacto das ações para alterar a situação encontrada: 
Determinar a utilidade e a segurança das ações isoladas dos pro-
gramas de serviço de saúde;
Além disso, apoiar na realização de pesquisas de mortalidade, 
na avaliação e a montagem de sistemas de vigilância e também a 
prestação de apoio epidemiológico em projetos complexos para 
melhorar a tomada de decisões baseada em evidências .

1

SES 13 - PSICOLOGIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Condições 
Crônicas

Especialista em Políticas e 
Gestão de Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Psicologia - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar na execução das ações de vigilância dos Ambientes 
e Processos de Trabalho no que diz respeito à saúde mental da 
população trabalhadora;

Análise dos fatores determinantes da situação de saúde: realizar 
estudo científico das determinantes do aparecimento e manuten-
ção dos danos à saúde mental na população trabalhadora;

Colaborar no desenvolvimento de ações para alterar a situação 
encontrada;

Ministrar capacitações na área de Saúde do Trabalhado, especifi-
camente saúde mental;

Atuar intra e intersetorialmente;

Auxiliar na elaboração de pareceres especializados na área de 
Saúde mental relacionado ao Trabalho .

1

SES 14 - FArMáCIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Condições 
Crônicas

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Farmácia Experiência profissional na 

área de Bioquímica 40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Executar tabulações de dados e análises relacionadas à contami-
nação por metais pesados da população residente no município e 
dos profissionais envolvidos nas atividades de resposta ao rompi-
mento da barragem, para apoiar na retroalimentação do sistema 
de saúde, com informações sobre medidas de controle  e/ou repa-
ração . Auxiliar na elaboração de informativos, normas, parece-
res técnicos, relatórios, gráficos, quadros, tabelas e outros docu-
mentos relacionados à intoxicação subcrônica em humanos, por 
metais pesados presentes nos rejeitos;

Ministrar capacitações na área de Saúde do Trabalhador, especi-
ficamente toxicologia de metais pesados.
Atuar intra e intersetorialmente;

Auxiliar na elaboração de pareceres especializados na área de 
intoxicação subcrônica em humanos, por metais pesados presen-
tes no rejeito de lama .

1

SES 15 - ESTATÍSTICA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de Informações 
Epidemiológicas

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Estatística

Experiência profissional na 
criação e análise de bancos 
de dados

40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Apoiar no desenvolvimento e análise de bancos de dados 
epidemiológicos;

Analisar os fatores que determinam a frequência  e a distribuição 
das doenças na população de Minas Gerais, para o planejamento 
de ações que possam impactar na saúde da coletividade;

Estudar os indicadores epidemiológicos de morbimortalidade da 
população das localidades atingidas pelo rompimento;

Contribuir na elaboração do perfil epidemiológico da região 
atingida;

Colaborar na construção de indicadores epidemiológicos para o 
monitoramento e a avaliação de ações e políticas de saúde;

Apoiar na elaboração de metodologias que facilitem o monitora-
mento contínuo da morbimortalidade da população atingida .

1

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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SES 16 - TECNOLOGIA DA INFOrMAÇÃO

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de Informações 
Epidemiológicas

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação na área de Tecnologia da 

Informação

Experiência profissional em  
administração de bancos de 
dados e/ou desenvolvimento 
de aplicações web

40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Apoiar no desenvolvimento de sistemas e interfaces para Web;

Conhecimento de linguagens de programação . Conhecimento em 
ferramentas de Business Intelligence (BI);

Experiência com ferramentas de banco de dados, desejável 
SQL;

Levantamento e tratamento de dados;

Desenvolvimento de painéis de visualização de dados de saúde 
da população atingida .

2

SES 17 –ENFErMAGEM

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Agravos 
Transmissíveis

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Enfermagem - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia  trabalhado

Colaborar no levantamento do banco de dados de notificações 
compulsórias (SINAN), a fim de auxiliar no acompanhamento e 
controle de agravos nos municípios (mapeamento do perfil epi-
demiológico de adoecimento da população);

Sensibilizar profissionais de saúde para notificação de casos de 
doenças transmitidas por alimento e água (DTHA), com coleta 
oportuna de amostras clínicas para diagnóstico etiológico, 
manejo e tratamento de doentes após o desastre;

Colaborar no acompanhamento sistemático das notificações de 
surtos de DTHA;

Apoiar na Implantação e/ou fortalecer o Monitoramento das 
Doenças Diarreicas Agudas (MDDA) conforme Protocolos do 
Ministério da Saúde nas unidades Básicas dos municípios, capa-
citando e auxiliando as referências que prestam assistência à 
população atingida .

1

SES 18 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA)

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Agravos 
Transmissíveis

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Ciências Biológicas Experiência profissional na 

área de Entomologia 40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Auxiliar no monitoramento e análises entomológicas através de 
vetores e hospedeiros intermediários, assim como colaborar nos 
inquéritos ambientais que se façam necessários segundo cenário 
epidemiológico .

3

SES 19 - MEDICINA vETErINárIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Agravos 
Transmissíveis

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Medicina veterinária - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar no levantamento do banco de dados de notificações 
compulsórias (SINAN) relacionados às arboviroses de interesse 
para a saúde (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), a 
fim de garantir o acompanhamento e controle de agravos nos 
municípios atingidos (Mapeamento do perfil epidemiológico de 
adoecimento da população);

realização de coletas mensais de vetores adultos transmissores 
de agravos de interesse em saúde pública nas áreas de mata e nos 
peridomicílios nas regiões afetadas, em conjunto com a vigilân-
cia Entomológica Estadual;

Apoiar na intensificação das ações do Programa Nacional de 
Controle da Dengue nos municípios, incluindo monitoramento 
contínuo, estratégias de controle vetorial e capacitação para os 
profissionais envolvidos.

1

SES 20 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA)

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Agravos 
Transmissíveis

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Ciências Biológicas - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar no levantamento do banco de dados de notificações 
compulsórias (SINAN) relacionados às arboviroses de interesse 
para a saúde (Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela), a 
fim de garantir o acompanhamento e controle de agravos nos 
municípios atingidos (Mapeamento do perfil epidemiológico de 
adoecimento da população);

realização de coletas mensais de vetores adultos transmissores 
de agravos de interesse em saúde pública nas áreas de mata e nos 
peridomicílios nas regiões afetadas, em conjunto com a vigilân-
cia Entomológica Estadual;

Apoiar na intensificação das ações do Programa Nacional de 
Controle da Dengue nos municípios, incluindo monitoramento 
contínuo, estratégias de controle vetorial e capacitação para os 
profissionais envolvidos.

1

SES 21 - MEDICINA vETErINárIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Agravos 
Transmissíveis

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Medicina veterinária - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar no levantamento do banco de dados de notificações 
compulsórias (SINAN) relacionados às zoonoses de interesse 
para a saúde (Leishmaniose, Esquistossomose, raiva, etc .) e aci-
dentes com animais peçonhentos, a fim de auxiliar o acompanha-
mento e controle de agravos nos municípios atingidos (Mapea-
mento do perfil epidemiológico de adoecimento da população);

Colaborar na reestruturação das equipes de campo do Programa 
de Controle da Esquistossomose nos municípios atingidos;

Estruturação e capacitação de equipe de campo para realização 
de pesquisa malacológica;

realização de atividades de educação em saúde para prevenção 
de acidentes por animais peçonhentos nas áreas afetadas conti-
guas e continuas;

Avaliação da necessidade de realização de ações de controle (quí-
mico, físico ou biológico) nestas áreas;

realizar o censo canino e felino para monitoramento da 
leishmaniose;

realização de exames de Leishmaniose na população canina;

Monitoramento da vacinação antirrábica nos municípios .

1

SES 22 - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (BIOLOGIA)

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Diretoria de vigilância de Agravos 
Transmissíveis

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Ciências Biológicas - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar no levantamento do banco de dados de notificações 
compulsórias (SINAN) relacionados às zoonoses de interesse 
para a saúde (Leishmaniose, Esquistossomose, raiva, etc .) e aci-
dentes com animais peçonhentos, a fim de auxiliar o acompanha-
mento e controle de agravos nos municípios atingidos (Mapea-
mento do perfil epidemiológico de adoecimento da população);

Colaborar na reestruturação das equipes de campo do Programa 
de Controle da Esquistossomose nos municípios atingidos;

Estruturação e capacitação de equipe de campo para realização 
de pesquisa malacológica;

realização de atividades de educação em saúde para prevenção 
de acidentes por animais peçonhentos nas áreas afetadas conti-
guas e continuas;

Avaliação da necessidade de realização de ações de controle (quí-
mico, físico ou biológico) nestas áreas;

realizar o censo canino e felino para monitoramento da 
leishmaniose;

realização de exames de Leishmaniose na população canina;

Monitoramento da vacinação antirrábica nos municípios .

1

SES 23 - PSICOLOGIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Subsecretaria de Políticas e Ações de 
Saúde (SuBPAS)

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Psicologia - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Colaborar no acompanhamento das ações de saúde mental nos 
territórios, coleta e análise da situação de saúde e dos resulta-
dos, proposição de ações a serem tomadas, supervisão de casos 
clínicos, interface com a rede de Atenção Psicossocial nos 
territórios .

1
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SES 24 - ENFErMAGEM

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Subsecretaria de Políticas e Ações de 
Saúde (SuBPAS)

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - Enfer-
meiro - EPGS

Nível Superior Graduação em Enfermagem - 40 horas semanais
Salário R$2.482,10 +gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Auxiliar na coleta e análise de dados da situação de saúde da 
população dos municípios atingidos, proposição de ações a 
serem tomadas e interface entre as equipes de Atenção Primária e 
Secundária dos municípios e da SES-MG .

1

SES 25 -  FArMáCIA

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito
Desejável Carga Horária remuneração

Bruta Atribuições da vaga vagas

Subsecretaria de Políticas e Ações de 
Saúde (SuBPAS)

Especialista em Políticas e 
Gestão da Saúde - EPGS Nível Superior Graduação em Farmácia - 40 horas semanais

Salário R$2.482,10 + gratificação 
r$ 1 .241,05 +vale alimentação de 
rS 47,00 por dia trabalhado

Auxiliar na coleta e análise do perfil de utilização de medicamen-
tos dos usuários atingidos;

Acompanhamento das ações e necessidades da assistência farma-
cêutica da região e interface com as demais equipes das redes de 
atenção à saúde dos municípios e da região atingida.

1

SECrETArIA DE ESTADO DE SAÚDE – SES – SuPErINTENDÊNCIA rEGIONAL DE SAÚDE DE BELO HOrIZONTE
SES 26 – TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE

Lotação Carreira Equivalente Escolaridade Pré-requisitos de Formação requisito Desejável Carga Horária remuneração Atribuições da vaga vagas

Superintendência regional de Saúde 
de Belo Horizonte

Técnico de Gestão da 
Saúde-TGS Nível Médio Curso Técnico em Meio Ambiente - 40 horas semanais

Salário r$ 1240,01 + vale ali-
mentação de rS 47,00 por dia 
trabalhado

Auxiliar no recebimento, análise, resposta e acompanhamento as 
demandas dos municípios relacionadas com  as atividades decor-
rentes dos impactos diretos e indiretos do rompimento da Barra-
gem da vale S .A em Brumadinho

1

ANExO II
CrITÉrIOS DE ANáLISE CurrICuLAr E PONTuAÇÃO

Item Curricular
Analisado Forma De Comprovação Pontuação Observação

Habilitação Legal Diploma, Declaração Zero Pré-requisito

Experiência profissional
Atestado ou Declaração da Instituição em que teve a experiência profissional 
com indicação da data de admissão e rescisão e/ou Carteira de Trabalho de 
Previdência Social .

5 pontos por ano até o limite de 5 anos

Será considerada a experiência profissional de acordo com as atribuições da vaga descri-
tas no Anexo I .

Para efeito de pontuação, não será considerada fração de ano .
A pontuação será cumulativa no limite de 25 pontos .

Formação superior àquela exigida como pré-requisito Diploma, Certificado, Declaração ou Histórico Escolar de instituição e/ou 
curso reconhecido pelo MEC

Graduação = 5 pontos*
Especialização = 5 pontos
Mestrado = 10 pontos
Doutorado = 15 pontos

Será considerada a formação superior àquela exigida como pré-requisito de acordo com as 
atribuições da vaga descritas no Anexo I .
* Para vagas de nível médio .

Especialização: No mínimo de 360 horas, em instituição reconhecida 
pelo MEC .
A pontuação será cumulativa no limite de 30 pontos .

Capacitação ou Formação (Cursos, Seminários, Congres-
sos, Treinamentos etc .) . Declaração ou Certificado com histórico, data, e carga horária.

Até 30 horas = 1 ponto
De 31 a 60 =2 pontos
De 61 a 90 =4 pontos
Mais de 90 = 6 pontos

Certificados de Congressos e Seminários em que conste carga horária em dias serão consi-
derados 8 horas por dia certificado.

Será considerada a Capacitação ou Formação de acordo com as atribuições da vaga des-
critas no Anexo I .

A pontuação será cumulativa até o limite de 15 pontos .

Somente serão pontuadas as capacitações e formações concluídas .

A inserção de declarações ou certificados está limitada a 15 
documentos .

Experiência profissional no setor público
Declaração do órgão ou entidade com função exercida, tempo de duração e 
publicação de atos de nomeação, exoneração e celebração e encerramento de 
contratos temporários .

Experiência em órgão ou entidade pública como servidor público ocupante de cargo efetivo 
ou comissionado, empregado público ou contrato temporário:
6 pontos por ano até o limite de 5 anos

Será considerada pontuação de no mínimo 01 ano em exercício no 
vínculo .

Para efeito de pontuação, não será considerada fração de ano .
A pontuação será cumulativa no limite de 30 pontos .

ANExO III
PONTuAÇÃO DA ENTrEvISTA

Conforme item 4.1.3.1, a Comissão Avaliadora do Processo Seletivo Simplificado deverá pontuar a entrevista conforme itens e critérios abaixo:

Indicador Pontuação Máxima
Capacidade de trabalho em equipe 12
Iniciativa e comportamento proativo no âmbito de atuação 12
Habilidade de comunicação e articulação institucional 12
Conhecimento e domínio do conteúdo da área de atuação 64
Total 100

ANExO Iv
BIBLIOGrAFIA

A avaliação do indicador de Conhecimento e domínio do conteúdo da área de atuação, conforme Anexo III, terá como referência a Bibliografia abaixo:

CÓDIGO/VAGA: SES 01 – ADMINISTRAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU GESTÃO PÚBLICA
AAKEr, D . A .; KuMAr, v .; DAY, G . S . Pesquisa de Marketing . São Paulo: Atlas, 2004 .AGuILErA, r . v . et al .
Putting the S Back in Corporate Social responsibility: AMultilevel Theory of Social Change in Organizations . Academy of Management review, v . 32, n . 3, p . 836-863, 2007 .
ALvES, B .; MELO, E . A Necessidade de se Formar Administradores com Conhecimento sobre o Terceiro Setor . In: Anais do xI ENANGrAD . Salvador: Angrad, 2000 .
ArAMBurÚ, J . v .; ANTuNES, E . D . D . A Gestão Social no Sul do País: a relação entre as práticas de gestão em diferentes setores e o exercício da cidadania organizacional . In: Anais do Encontro de Administração Pública e Governança . rio de Janeiro: Anpad, 2004 .
ArAÚJO, M . A . D .; COrrEIA, A . C . uma Avaliação do Processo Formativo do Administrador: um Estudo de Caso em uma Instituição de Ensino Superior . In: Anais do xxv ENANPAD . Campinas: Anpad, 2001 .
ArAÚJO, M . A . D .; LACErDA, L . O . Formação acadêmica do administrador: um estudo nas IED da cidade de Natal . In: Anais do xxvI ENANPAD . Salvador: Anpad, 2002 .

CÓDIGO/VAGA: SES 02 - DIREITO
FIOrILLO, CELSO ANTONIO PACHECO . Curso de Direito Ambiental . Brasileiro – 17ª ed .rev . ampl e atual – São Paulo: Saraiva, 2017 .
AMADO, Frederico Augusto Di Trindade; Direito Ambiental Esquematizado São Paulo: Metodo, 2013 .
THOMÉ, romeu . Manual de Direito Ambiental . Bahia: Editora JusPODIvM, 2011 .

CÓDIGO/VAGA: SES 03 - ENFERMAGEM
Avaliação de riscos como ferramenta para a vigilância ambiental em Saúde. Carlos Machado de Freitas. Disponível em: http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?pid=S0104-16732002000400005&script=sci_arttext
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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 3202007212239110133.
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TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2082/2020 

Processo SEI Nº 1320.01.0055836/2020-03, DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. DONATÁRIO: Município de Pintópolis - MG. OBJETO: 
02 (duas) Bomba Costal Manual . valor Total da Doação - r$ 
615,48. Data de Assinatura: 21/07/2020.

2 cm -21 1377912 - 1

ExTrATO DO SEGuNDO TErMO ADITIvO
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 27/2015, assinado 
em 24/07/2015, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG e a 
FuNDAÇÃO ITAÚ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, do município de 
Itaú de Minas/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 24.031.080/0001-00. 
Objeto: O repasse de recurso financeiro/incentivo em razão da publi-
cação da Portaria GM/MS n º 3.339, em 17 de dezembro de 2019, 
em proveito da Fundação Itaú de Assistência Social, do município 
de Itaú de Minas/MG, conforme Informação 191/2020/Superinten-
dência de Contratualização e Programação, e o disposto no Anexo 
Técnico do referido Termo . O Contrato terá a inclusão do valor glo-
bal financeiro qualitativo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em par-
cela única, referente ao recurso financeiro destinado à Fundação Itaú 
de Assistência Social, do município de Itaú de Minas/MG, conside-
rando a publicação da Portaria GM/MS n° 3.339/2019, que estabe-
lece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambu-
latorial e Hospitalar (MAC) a ser disponibilizado aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios . O percentual de alteração quali-
tativa corresponde a 0,53% (zero vírgula cinquenta e três por cento) 
em relação ao valor contratual inicial . O valor mensal estimado do 
Contrato permanece sendo r$ 16 .942,45 (dezesseis mil novecen-
tos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) . Dotação 
Orçamentária nº 4291 .10 .302 .158 .4452 .0001 – 339039 – 92 .1 – 
Recurso do SUS. Assinatura: 17/07/2020. Assinam: Pela Secreta-
ria de Estado de Saúde/SUS-MG, a Sra. JULIANA ÁVILA TEI-
xEIrA, pela FuNDAÇÃO ITAÚ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, do 
município de Itaú de Minas/MG, o Sr. CLÉZIO ANTÔNIO ALVES 
e o Sr . CArLOS EDuArDO COLOrADO e pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Itaú de Minas e Gestora do SuS Municipal, a Sra . 
ALESSANDrA MArIA DA FONSECA .

7 cm -21 1377627 - 1

TERMO DE CESSÃO DE USO DE IMÓVEL
Termo de Cessão Eletrônico nº 12/2020 – Processo SEI 
nº1320.01.0074748/2019-87. CEDENTE: Estado de Minas Gerais, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES/MG. CES-
SIONárIO: Município de Carmópolis de Minas . OBJETO: Imó-
vel localizado narua Professor Bicalho Amorim, nº 42, Bairro 
Cacimba, Carmópolis de Minas/MG. Cessão autorizada pela 
SEPLAG . PrAZO DE vIGÊNCIA: 5 (cinco) anos, a contar da data 
da publicação do Termo de Cessão de uso de Imóvel . Data da assi-
natura: 21/07//2020.

2 cm -21 1377621 - 1

TERMO DE DOAÇÃO Nº 2287/2020 
Processo SEI N° 1320.01.0059427/2020-46. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG . DONATárIO: Município de Matozinhos Objeto: 01 (um) 
Veículo: Ambulância Peugeot Partner 2018/2019 Chassi: 8AEG-
CNFN8KG503766, valor da Doação: r$ 79 .000,00 . Data de assi-
natura: 21/07/2020

2 cm -21 1377762 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2270/2020 
Processo SEI N° 1320.01.0060020/2020-40. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG . DONATárIO: Município de Itabirinha Objeto: 01 (um) veí-
culo: Ambulância Peugeot Partner 2018/2019 Chassi: 8AEGCN-
FN8KG503957, valor Total da Doação: r$ 79 .000,00 . Data de assi-
natura: 21/07/2020

2 cm -21 1377817 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2066/2020 
Processo SEI Nº 1320.01.0055796/2020-16, DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. DONATÁRIO: Município de Patis - MG. OBJETO: 02 
(duas) Bomba Costal Manual . valor Total da Doação - r$ 615,48 . 
Data de Assinatura: 21/07/2020.

2 cm -21 1377907 - 1

ExTrATO DO SEGuNDO TErMO ADITIvO
Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço por Inexigibilidade de Licitação nº 63/2019, assinado em 
23/11/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG e o CON-
SÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REDE URGÊNCIA E EMER-
GÊNCIA DO NOrTE DE MINAS (CISruN), pessoa jurídica 
de direito público com natureza jurídica de associação pública, 
nos termos da Lei Federal nº 11.107/05, inscrito no CNPJ sob o 
nº 11.636.961/0001-03, do município de Montes Claros. Objeto: A 
transferência/repasse de ajuste de custeio referente à ampliação de 
frota de 8 unidades móveis, nos termos da Nota Técnica nº 5/SES/
SUBPAS-SRAS-DAHUE-CESMUE/2020. O referido Contrato terá: 
I - Acréscimo financeiro mensal de R$ 181.125,00 (cento e oitenta 
e um mil e cento e vinte e cinco reais), referente ao o ajuste de cus-
teio para repasse financeiro no que concerne a ampliação de frota 
de 03 (três) unidade de Suporte Avançado e 05 (cinco) unidades de 
Suporte Básico (uSB), no percentual de 6,32% (seis vírgula trinta e 
dois por cento) do valor contratual inicial; II - O novo valor mensal 
do contrato passa a ser de r$ 3 .597 .269,95 (três milhões, quinhen-
tos e noventa e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa 
e cinco centavos) . III - Será pago o retroativo as parcelas referentes 
aos meses de março, abril e maio de 2020, totalizando um valor de 
r$ 543 .375,00 (quinhentos e quarenta e três mil trezentos e setenta 
e cinco reais) . Iv - O valor mensal aditado foi aprovado pela Delibe-
ração CIB-SUS/MG Nº 3.159, de 12 de maio de 2020. (14306033). 
v - O valor global do contrato aditado, considerando sua validade de 
60 meses, totaliza o valor de r$ 215 .473 .467,00 (duzentos e quinze 
milhões, quatrocentos e setenta e três mil quatrocentos e sessenta 
e sete reais) .Dotação Orçamentária nº 4291 .10 .302 .157 .4459 .0001 
– 339039 – 10 .1 (Fonte Tesouro do Estado) . Cronograma de Paga-
mento: Tendo em vista que a Portaria Ministerial n° 469, de 20 de 
março de 2020 que habilita unidade de Suporte Avançado (uSA) e 
unidades de Suporte Básico (uSB), destinadas ao Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência - SAMU 192, pertencentes à Central de 
regulação das urgências de Montes Claros(Macrorregião Norte), e 
estabelece recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públi-
cos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao limite financeiro 
de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado de Minas Gerais, 
o recurso referente à ampliação de frota será repassado a partir da 
6ª parcela do contrato com efeitos retroativos aos meses de março, 
abril e maio/2020. O valor total deste Contrato de Prestação de Ser-
viço é de r$ 198 .393 .242, 25, (cento e noventa e oito milhões, tre-
zentos e noventa e três mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte 
e cinco centavos), a ser repassado nas próximas 55 (cinquenta e 
cinco) parcelas, corresponde ao valor mensal de r$ 3 .597 .269,95 
(três milhões, quinhentos e noventa e sete mil duzentos e sessenta 
e nove reais e noventa e cinco centavos) . Dotação Orçamentária: 
4291 .10 .302 .157 .4459 .0001 – 339039 – 10 .1 (Fonte Tesouro do 
Estado) . Cronograma de Pagamento: Tendo em vista que a Porta-
ria Ministerial nº 438, de 20 de março de 2020 Habilita unidades 

de Suporte Avançado (uSA) e unidades de Suporte Básico (uSB), 
destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de urgência - SAMu 
192, pertencentes a Central de regulação das urgências de Montes 
Claros (Macro Norte), e estabelece recurso do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, a ser incorporado ao 
limite financeiro de Média e Alta Complexidade - MAC do Estado 
de Minas Gerais com efeitos financeiros a partir de março de 2020 
o recurso referente à ampliação de frota será repassado a partir da 6ª 
parcela do contrato com efeitos retroativos aos meses de março, abril 
e maio/2020. O valor total estimado para as próximas 55(cinquenta 
e cinco) parcelas deste Contrato de Prestação de Serviço é de r$ 
198 .393 .242,25 (cento e noventa e oito milhões, trezentos e noventa 
e três mil duzentos e quarenta e dois reais e vinte e cinco centavos), 
que corresponde ao valor mensal de r$ 3 .597 .269,95 (três milhões, 
quinhentos e noventa e sete mil duzentos e sessenta e nove reais e 
noventa e cinco centavos) .

Quadro I – Programação Orçamentária
1 Jan/20 r$ 3 .377 .644,95
2 Fev/20 r$ 3 .377 .644,95
3 Mar/20 r$ 3 .377 .644,95
4 Abr/20 r$ 3 .377 .644,95*
5 Mai/20 r$ 3 .377 .644,95
6 Jun/20 3 .597 .269,95 +r$ 543 .375,00**
7 Jul/20 r$ 3 .597 .269,95
8 Ago/20 r$ 3 .597 .269,95
9 Set/20 r$ 3 .597 .269,95
10 Out/20 r$ 3 .597 .269,95
11 Nov/20 r$ 3 .597 .269,95
12 Dez/20 r$ 3 .597 .269,95
13 Jan/21 r$ 3 .597 .269,95
14 Fev/21 r$ 3 .597 .269,95
15 Mar/21 r$ 3 .597 .269,95
16 Abr/21 r$ 3 .597 .269,95
17 Mai/21 r$ 3 .597 .269,95
18 Jun/21 r$ 3 .597 .269,95
19 Jul/21 r$ 3 .597 .269,95
20 Ago/21 r$ 3 .597 .269,95
21 Set/21 r$ 3 .597 .269,95
22 Out/21 r$ 3 .597 .269,95
23 Nov/21 r$ 3 .597 .269,95
24 Dez/21 r$ 3 .597 .269,95
25 Jan/22 r$ 3 .597 .269,95
26 Fev/22 r$ 3 .597 .269,95
27 Mar/22 r$ 3 .597 .269,95
28 Abr/22 r$ 3 .597 .269,95
29 Mai/22 r$ 3 .597 .269,95
30 Jun/22 r$ 3 .597 .269,95
31 Jul/22 r$ 3 .597 .269,95
32 Ago/22 r$ 3 .597 .269,95
33 Set/22 r$ 3 .597 .269,95
34 Out/22 r$ 3 .597 .269,95
35 Nov/22 r$ 3 .597 .269,95
36 Dez/22 r$ 3 .597 .269,95
37 Jan/23 r$ 3 .597 .269,95
38 Fev/23 r$ 3 .597 .269,95
39 Mar/23 r$ 3 .597 .269,95
40 Abr/23 r$ 3 .597 .269,95
41 Mai/23 r$ 3 .597 .269,95
42 Jun/23 r$ 3 .597 .269,95
43 Jul/23 r$ 3 .597 .269,95
44 Ago/23 r$ 3 .597 .269,95
45 Set/23 r$ 3 .597 .269,95
46 Out/23 r$ 3 .597 .269,95
47 Nov/23 r$ 3 .597 .269,95
48 Dez/23 r$ 3 .597 .269,95
49 Jan/24 r$ 3 .597 .269,95
50 Fev/24 r$ 3 .597 .269,95
51 Mar/24 r$ 3 .597 .269,95
52 Abr/24 r$ 3 .597 .269,95
53 Mai/24 r$ 3 .597 .269,95
54 Jun/24 r$ 3 .597 .269,95
55 Jul/24 r$ 3 .597 .269,95
56 Ago/24 r$ 3 .597 .269,95
57 Set/24 r$ 3 .597 .269,95
58 Out/24 r$ 3 .597 .269,95
59 Nov/24 r$ 3 .597 .269,95
60 Dez/24 r$ 3 .597 .269,95

Total: r$ 215 .473 .467,00
*valor retroativo ao pagamento de habilitação SAAv .
** valor da parcela aditada, acrescida dos valoresretroativos refe-
rentes aos meses de março, abril e maio para a ampliação de frota 
que totalizam o valor de R$ 4.140.664,95.Assinatura: 20/07/2020. 
Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Mar-
cílio Dias Magalhães, pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA 
rEDE urGÊNCIA E EMErGÊNCIA DO NOrTE DE MINAS 
(CISRUN) do município de Montes Claros/MG, o Sr. Silvanei 
Batista Santos – Prefeito Municipal .

32 cm -21 1377496 - 1

ExTrATO DO PrIMEIrO TErMO ADITIvO
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviço por Inexigibilidade de Licitação nº 67/2019, assinado em 
23/11/2018, que entre si celebram o EMG/SES/SUS-MG e o CON-
SÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA GERENCIAMENTO DA 
rEDE DE urGÊNCIA E EMErGÊNCIA MACrO CENTrO 
SuL (CISru), Consórcio Público de Direito Público, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 11.938.399/0001-72, do município de Barba-
cena. Objeto: Em decorrência dos erros materiais identificados no 
Contrato de Prestação de Serviço nº 67/2019, a seguinte cláusula 
passa a ter a seguinte redação: a) termos da Nota Técnica nº 6/SES/
SUBPAS-SRAS-DAHUE-CESMUE/2020. O referido Contrato 
irá vigorar pelo prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de 
sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do art . 57, § 
4º da Lei nº 8.666/93, mediante a formalização de Termo Aditivo. 
O referido Contrato terá: I - Acréscimo financeiro mensal de R$ 
38 .500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais), referente a“ Cláu-
sula Terceira do Contrato de Prestação de Serviço nº 67/2019: 3.1. 
O presente Contrato irá vigorar pelo prazo de 60 (sessenta) meses, 
a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado nos ter-
mos do art. 57, §4º da Lei 8.666/93, mediante a formalização do 
Termo Aditivo.” A transferência/repasse de ajuste de custeio refe-
rente à ampliação de frota de 01 (uma) Unidade de Suporte Avan-
çado (uSA), destinada ao Serviço de Atendimento Móvel de urgên-
cia (SAMu 192), nos o ajuste de custeio referente ampliação de 
frota de 01 (uma) unidade de Suporte Avançado (uSA), destinada 
ao Serviço de Atendimento Móvel de urgência (SAMu 192), no 
percentual de 2,21% (dois vírgula vinte e um por cento) do valor 
contratual inicial; II - O novo valor mensal do contrato passa a ser 
de r$ 1 .775 .451,36 (um milhão e setecentos e setenta e cinco mil 
e quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e seis centavos), con-
siderando cerca de 55 (cinquenta e cinco) meses para o término 
do contrato . III - Será pago o retroativo as parcelas referentes aos 
meses de março, abril e maio de 2020, totalizando um valor de r$ 
115 .500,00 (cento e quinze mil e quinhentos reais) . Iv - O valor 
mensal aditado foi aprovado pela Deliberação CIB-SUS/MG Nº 
3 .158, de 12 de maio de 2020 (14322791) . v - O valor global do 
contrato passa a ser de r$ 106 .450 .079,20 (cento e seis milhões, 
quatrocentos e cinquenta mil setenta e nove reais e vinte centavos) . 
Dotação Orçamentária nº 4291 .10 .302 .157 .4459 .0001 – 339039 – 
10 .1 (Fonte Tesouro do Estado) . Cronograma de Pagamento: Tendo 
em vista que a Portaria Ministerial n° 469, de 20 de março de 2020 

que habilita unidade de Suporte Avançado (uSA) e unidades de 
Suporte Básico (uSB), destinadas ao Serviço de Atendimento 
Móvel de urgência - SAMu 192, e estabelece recurso do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Aten-
ção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser 
incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade 
(MAC), dos Estados e Municípiosna rAS Centro-Sul com efeitos 
financeiros a partir de março de 2020 o recurso referente à amplia-
ção de frota será repassado a partir da 6ª parcela do contrato com 
efeitos retroativos aos meses de março, abril e maio/2020. Dota-
ção Orçamentária: 4291 .10 .302 .157 .4459 .0001 – 339039 – 10 .1 
(Fonte Tesouro do Estado) . Cronograma de Pagamento: Tendo em 
vista que a Portaria Ministerial n° 455, de 20 de março de 2020 que 
habilita unidades de Suporte Básico (uSB), unidades de Suporte 
Avançado - uSA, destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de 
urgência (SAMu 192) e estabelece recurso do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Grupo de Atenção de Média e 
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a ser incorporado ao 
limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), dos Esta-
dos e Municípios na RAS Centro-Sul com efeitos financeiros a par-
tir de março de 2020 o recurso referente à ampliação de frota será 
repassado a partir da 6ª parcela do contrato com efeitos retroativos 
aos meses de março, abril e maio/2020. O valor total estimado para 
as próximas 55 parcelas deste Contrato de Prestação de Serviço é de 
r$ 99 .540 .776,16 (noventa e nove milhões, quinhentos e quarenta 
mil setecentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), que cor-
responde ao valor mensal de r$ 1 .775 .451,36 (um milhão e sete-
centos e setenta e cinco mil e quatrocentos e cinquenta e um reais e 
trinta e seis centavos) .
Aditivo ao Contrato nº 67/2019:

1 Jan/20 r$ 1 .736 .950,76
2 Fev/20 r$ 1 .736 .950,76
3 Mar/20 r$ 1 .736 .950,76
4 Abr/20 r$ 1 .736 .950,76
5 Mai/20 r$ 1 .736 .950,76
6 Jun/20 1 .775 .451,36 + r$ 115 .500,00*
7 Jul/20 1 .775 .451,36
8 Ago/20 1 .775 .451,36
9 Set/20 1 .775 .451,36
10 Out/20 1 .775 .451,36
11 Nov/20 1 .775 .451,36
12 Dez/20 1 .775 .451,36
13 Jan/21 1 .775 .451,36
14 Fev/21 1 .775 .451,36
15 Mar/21 1 .775 .451,36
16 Abr/21 1 .775 .451,36
17 Mai/21 1 .775 .451,36
18 Jun/21 1 .775 .451,36
19 Jul/21 1 .775 .451,36
20 Ago/21 1 .775 .451,36
21 Set/21 1 .775 .451,36
22 Out/21 1 .775 .451,36
23 Nov/21 1 .775 .451,36
24 Dez/21 1 .775 .451,36
25 Jan/22 1 .775 .451,36
26 Fev/22 1 .775 .451,36
27 Mar/22 1 .775 .451,36
28 Abr/22 1 .775 .451,36
29 Mai/22 1 .775 .451,36
30 Jun/22 1 .775 .451,36
31 Jul/22 1 .775 .451,36
32 Ago/22 1 .775 .451,36
33 Set/22 1 .775 .451,36
34 Out/22 1 .775 .451,36
35 Nov/22 1 .775 .451,36
36 Dez/22 1 .775 .451,36
37 Jan/23 1 .775 .451,36
38 Fev/23 1 .775 .451,36
39 Mar/23 1 .775 .451,36
40 Abr/23 1 .775 .451,36
41 Mai/23 1 .775 .451,36
42 Jun/23 1 .775 .451,36
43 Jul/23 1 .775 .451,36
44 Ago/23 1 .775 .451,36
45 Set/23 1 .775 .451,36
46 Out/23 1 .775 .451,36
47 Nov/23 1 .775 .451,36
48 Dez/23 1 .775 .451,36
49 Jan/24 1 .775 .451,36
50 Fev/24 1 .775 .451,36
51 Mar/24 1 .775 .451,36
52 Abr/24 1 .775 .451,36
53 Mai/24 1 .775 .451,36
54 Jun/24 1 .775 .451,36
55 Jul/24 1 .775 .451,36
56 Ago/24 1 .775 .451,36
57 Set/24 1 .775 .451,36
58 Out/24 1 .775 .451,36
59 Nov/24 1 .775 .451,36
60 Dez/24 1 .775 .451,36

Total: r$ 106 .450 .079,20
* valor da parcela aditada, acrescida dos valores retroativos referen-
tes aos meses de março, abril e maio referente a ampliação de frota 
que totalizam o valor de R$ 1.890.951,36. Assinatura: 20/07/2020. 
Assinam: Pela Secretaria de Estado de Saúde/SUS-MG, o Sr. Mar-
cílio Dias Magalhães, pelo CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
PArA GErENCIAMENTO DA rEDE DE urGÊNCIA E EMEr-
GÊNCIA MACrO CENTrO SuL (CISru) do município de Bar-
bacena/MG, o Sr. José de Freitas Cordeiro.

32 cm -21 1377583 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2085/2020 
Processo SEI Nº 1320.01.0048046/2019-40, DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. DONATÁRIO: Município de Patrocínio de Muriaé - MG. 
OBJETO: 02 (duas) Bomba Costal Manual . valor Total da Doação 
- R$ 615,48. Data de Assinatura: 21/07/2020.

2 cm -21 1377910 - 1

TERMO DE PERMISSÃO DE USO ELETRÔNICO Nº 41/2020 – 
Processo SEI N° 1320.01.0074898/2020-11. PERMITENTE: 
Estado de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da 
Saúde - SES/MG. PERMISSIONÁRIO: Santa Casa de Misericór-
dia de Oliveira . Objeto: 6 (Seis) ventiladores Pulmonares valor 
unitário: r$ 70 .000,00 valor Total r$ 420 .000,00 . Data de assi-
natura: 21/07/2020

2 cm -21 1377859 - 1

TERMO DE PERMISSÃO ELETRÔNICO Nº 49/2020
Processo SEI N° 1320.01.0076227/2020-18. PERMITENTE: Estado 
de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. PERMISSIONÁRIO(A): Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa- Hospital risoleta Tolentino Neves OBJETOS: 5 (cinco) 
ventiladores Pulmonares Microprocessados Invasivos: valor unitá-
rio r$ 24 .359,25 . 2 (dois) ventiladores Pulmonares Microproces-
sados Transportes: valor unitário r$ 48 .290,00 . valor Total da Per-
missão R$ 218.376,25 conforme guia SIAD 2020/001023 (evento 
SEI N° 17299744). Data de Assinatura: 20/07/2020.

3 cm -21 1377865 - 1

TERMO DE PERMISSÃO ELETRÔNICO Nº 50/2020
Processo SEI Nº 1320.01.0076221/2020-83, PERMITENTE: 
Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado 
da Saúde - SES/MG. PERMISSIONÁRIO: Hospital Metropolitano 
Doutor Célio de Castro - HMDCC - Belo Horizonte - MG, CNPJ: 
22.012.907/0001-03. OBJETO: 07 (Sete) Ventiladores Pulmona-
res para enfrentamento à situação de emergência em saúde pública 
motivada pela COVID-19 conforme guia siad nº 1025/2020. Valor 
Total da Permissão - r$218 .376,25 (Duzentos e dezoito mil trezen-
tos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos) . Data de Assina-
tura: 21/07/2020.

3 cm -21 1377843 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2163/2020–
Processo SEI N° 1320.01.0059666/2020-92. DOADOR: Estado 
de Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. DONATÁRIO: Município de Bonfim. Objetos: 02 (duas) 
Bombas Costais Manual, valor unitário: r$ 307,74 . valor Total da 
doação: R$ 615,48. Data de Assinatura: 20/07/2020.

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2041/2020– 
Processo SEI N° 1320.01.0041606/2019-96. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio Secretaria de Estado da Saúde - SES/
MG. DONATÁRIO: Município de Teófilo Otoni. Objetos: 11 (onze) 
Bombas Costais Manual, valor unitário: r$ 307,74 . valor Total da 
doação: R$ 3.385,14. Data de Assinatura: 20/07/2020.

3 cm -21 1377880 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2197/2020 
Processo SEI Nº 1320.01.0061066/2020-25, DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. DONATÁRIO: Município de Divino das Laranjeiras 
- MG . OBJETO: 02 (duas) Bomba Costal Manual . valor Total da 
Doação - R$ 615,48. Data de Assinatura: 21/07/2020.

2 cm -21 1377905 - 1

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2062/2020
Processo SEI N° 1320.01.0040351/2019-31. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. DONATÁRIO: Município de Taparuba. OBJETOS: 2 
(duas) Bombas Costais Pulverizações Manuais . valor unitário r$ 
307,74. Valor total: R$ 615,48. Data de Assinatura: 17/07/2020.

TERMO DE DOAÇÃO ELETRÔNICO Nº 2110/2020
Processo SEI N° 1320.01.0046649/2019-26. DOADOR: Estado de 
Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde - 
SES/MG. DONATÁRIO: Município de Bocaiuva. OBJETOS: 7 
(sete) Bombas Costais Pulverizações Manuais . valor unitário r$ 
307,74. Valor total: R$ 2.154,18. Data de Assinatura: 17/07/2020.

3 cm -21 1377734 - 1

FuNDAÇÃo cENtro DE 
HEmAtoLoGiA E HEmotErAPiA 
DE miNAS GErAiS - HEmomiNAS

AvISO DE PrEGÃO
A Fundação Hemominas comunica que realizará, através do sitio 
www .compras .mg .gov .br os seguintes pregões eletrônicos:
Pregão eletrônico/processo nº 222/2020, 2320.01.0005539/2020-30 
para “reagentes , incluindo a cessão de equipamento em comodato”, 
com abertura da sessão no dia 06/08/2020 às 09:00 horas.
Os editais encontram-se disponíveis no Compras, r . Grão Pará 
882, Santa Efigênia, BH/MG, de segunda a sexta, de 08 às 17h, ao 
custo de r$10,00 (DAE), ou pelos sítios www .hemominas .mg .gov .
br e www.compras.mg.gov.br. Belo Horizonte, 21/07/2020. O 
pregoeiro .

3 cm -21 1377802 - 1

TORNA SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO MG DE 18/07/2020 
rEFErENTE AO ExTrATO DO TErMO DE rESCISÃO 

DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL Nº 072/2016 E EXTRATO 
DO CONTrATO DE ASSISTÊNCIA HEMOTEráPICA COM 
INTERVENIÊNCIA Nº 01/2020 Partes: FUNDAÇÃO HEMOMI-
NAS e o HOSPITAL DE ITAMArANDIBA, por motivo de dupli-
cidade de publicação .

2 cm -21 1377867 - 1

FuNDAÇÃo EZEQuiEL DiAS - FuNED
ExTrATO DE CONTrATO

Espécie: Contrato nº 9253291/2020. Processo SEI nº 
2260.01.0001365/2020-95. Objeto: Aquisição de parafina.Dotação 
orçamentária: 2261 .10 .571 .076 .4187 .0001 .339030 .13 .0 .10 .1 e 226
1 .10 .303 .116 .4288 .0001 .339030 .13 .0 .10 .1 . Dispensa de Licitação – 
Por valor – Cotação Eletrônica de Preços nº 261/2020. Vigência: 
12 meses . valor: r$ 585,60 . Contratante: Fundação Ezequiel Dias 
- Funed . Contratada: Distribuidora Mendonça e Miranda Ltda . Assi-
natura: 21/07/2020. 

Maurício Abreu Santos - Presidente/FUNED.
3 cm -21 1377580 - 1

ABErTurA DE PrOCESSO ADMINISTrATIvO 
APurADOr - PAr .

Diante dos fatos apresentados no formulário de Encaminhamento 
de Parecer Técnico Fundamentado de lavra do Serviço de Adminis-
tração de Materiais que se encontra carreado nos autos deste Pro-
cesso SEI nº 2260.01.0006395/2020-85,determinoainstauração de 
Processo Administrativoem face do Fornecedor: Evolution - Equi-
pamentos de Proteção Individual EIrELLI - ME com vistas a apurar 
possíveis irregularidades no âmbito do Contrato nº: 9216886/2019.É 
sobremodo importante assinalar que se deve observar todas as 
garantias processuais, em especial, as inerentes ao devido processo 
legal, contraditório e ampla defesa . 

Hilda Maria Silveira Mesquita Zschaber . 
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças .

3 cm -21 1377442 - 1

FuNDAÇÃo HoSPitALAr Do EStADo 
DE miNAS GErAiS - FHEmiG

ExTrATO DE CONTrATO E TErMO ADITIvO 
DA ADMINISTrAÇÃO CENTrAL – FHEMIG

Espécie: Contrato firmado entre a FHEMIG/ADC/HAC/HJK/
HEM/HRAD/HRB/MOV/CSSFE/CSSI/HCM/HIJPII/HJXXIII e a 
empresa DrAGEr INDÚSTrIA E COMÉrCIO LTDA . Objeto: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
manutenção para ventiladores pulmonares marca Drager . valor: 
r$ 708 .461,55 (valor global) . vigência: 12 (doze) meses, a par-
tir da data de publicação. Número do Processo: 33/2020 Modali-
dade: INEx . Dotação Orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4174 .0001; 
2271 .10 .302 .045 .4176 .0001; 2271 .10 .302 .045 .4177 .0001; 
2271 .10 .302 .045 .4178 .0001 . Natureza de Despesa: 339039-21 Fonte 
10.1. Data de Assinatura: 17/07/2020. Espécie: 1º Termo Aditivo ao 

 
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 3202007212239110134.



Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo quarta-feira, 22 de Julho de 2020 – 35 
Contrato firmado entre a FHEMIG/ADC e a empresa DIEX DIS-
TrIBuIDOrA, ATACADISTA, IMPOrTADOrA E ExPOrTA-
DOrA DE MEDICAMENTOS E PrODuTOS PArA SAÚDE 
LTDA . Objeto: Acrescer a quantidade de 520 testes ao item 537608, 
perfazendo o percentual de 0,95% ao valor do Lote 02 . valor: r$ 
253.752,57 (valor global). Número do Processo: 127/2019 Moda-
lidade: PrEL . Dotação Orçamentária: 2271 .10 .302 .045 .4174 .0001; 
2271 .10 .302 .045 .4177 .0001; 2271 .10 .302 .045 .4178 .0001 . Natu-
reza de Despesa: 339030-13 Fonte 10 .1 . Data de Assinatura: 
20/07/2020.

5 cm -21 1377535 - 1

AvISO DE LICITAÇÃO
HOSPITAL rEGIONAL JOÃO PENIDO

A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, através de sua 
unidade Administrativa Hospital regional João Penido, comunica 
a quem possa interessar a data de abertura dos seguintes processos 
licitatórios:
Processo nº.: 0519031 - 77/2020 - Pregão Eletrônico n.: 77/2020 
AQuISIÇÃO DE CArTELAS E rEAGENTES DE IMuNOHE-
MATOLOGIA COM COMODATO DE EQuIPAMENTOS PArA 
A AGÊNCIA TRANSFUSIONAL E LABORATÓRIO DO HRJP. 
Abertura 04/08/2020 às 10 hs. Editais disponíveis no site www.
compras .mg .gov .br . Informações pelo Telefone: (32) 3691-9523 .

Adriane Cristian de Souza Cruz
Chefe Setor de Financeiro/Pregoeiro HRJP/FHEMIG

3 cm -20 1377390 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
EXTRATO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – PNAE/ 

CONTRAPARTIDA ESTADUAL/SRE POUSO ALEGRE
A Caixa Escolar renato Franco Bueno realiza Chamada Pública nº 
001/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020, às 16hs, exclusivamente através do e-mail: 
escola .55816@educacao .mg .gov .br, Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professor Alencar Noronha realiza Chamada 
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos 
formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 12/08/2020 as 18 horas exclusivamente através 
do e-mail: escola .55964@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar “João Izepe” realiza Chamada Pública nº 002/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolu-
ção FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o 
dia 12/08/2020, as 12h00, exclusivamente através do e-mail: esco-
la .56766@educacao .mg .gov .br, Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar do Colégio Tiradentes da Polícia Militar / Unidade 
Pouso Alegre realiza Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os forne-
cedores individuais, grupos formais e Informais deverão apresentar 
a documentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 18/08/2020, as 14h00, 
exclusivamente através do e-mail: ctpmcaixaescolarpa@gmail .com . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
A Caixa Escolar “Professor Mendonça” realiza Chamada Pública 
nº 02 /2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
informais deverão enviar a documentação prevista no artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e projeto de venda até 
o dia 12/08/2020 às 15:00 horas, exclusivamente através do e-mail 
: escola .124982@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br
A Caixa Escolar São José do Pantano realiza Chamada Pública nº 
02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020, as 18h, exclusivamente através do e-mail: 
eeprofampf@yahoo .com .br, Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://www.portaldaagricul-
turafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professor Afonso Antônio Florenciano realiza Cha-
mada Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 12/08/2020, as 9h0m, exclusivamente 
através do e-mail: escola .54356@educacao .mg .gov .br, Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
A Caixa Escolar João Sabino do Couto realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 13/10/2020, as 10h, exclusivamente através do e-mail: 
escola .54381@educacao .mg .gov .br, Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Monsenhor José Paulino realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 17/08/2020, as 11h, exclusivamente através do e-mail: 
compras_eemjp@yahoo .com .br, Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Alfredo Olivotti realiza Chamada Pública nº 
02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020, as 9h30, exclusivamente através do e-mail: 
escola .55123@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

A Caixa Escolar virgília Paschoal, realiza Chamada Pública nº 
03/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020, as 17h00 exclusivamente através do e-mail: 
escola .56502@educacao .mg .gov .br Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Secretário Olinto Orsini realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020 às 18 horas exclusivamente pelo e-mail: esco-
la .54542@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet:  http://www.portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Aliomar  Baleeiro realiza Chamada Pública nº 
02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020 as 14:00h exclusivamente através do e-mail: 
escola .56359@educacao .mg .gov .br, os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.por-
taldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Presidente Juscelino Kubitschek realizará Cha-
mada Pública nº 002/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, gru-
pos formais e informais deverão apresentar a documentação pre-
vista no artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de Venda até o dia 17/08/2020, as 11:00hs, devendo enviar 
exclusivamente por e-mail para escola 55093 <escola55093@edu-
cacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www.portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br .
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SrE-LEOPOLDINA
ExTrATO DE EDITAL PArA AQuISIÇÃO DE 

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE / CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr .

A CAIxA ESCOLAr rENNEE FAJArDO CÔrTES realiza Cha-
mada Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista na Resolução CD/
FNDE nº 04/2015 que alterou o artigo 27 da Resolução FNDE nº 
26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 13/08/2020, 
às 09:00 horas, na E. E. Sebastião Cerqueira”, localizada na Rua 
Paulo Vieira de Carvalho, 60, Ilha do Lazareto - Além Paraíba/MG 
Telefone (32) 3462-4600, e-mail: escola .96521@educacao .mg .gov .
br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br

4 cm -21 1377619 - 1

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Prof . Célio Júlio dos Passos realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da resolu-
ção FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
12/08/2020, às 8h, na E.E. Dr. Lauro Corrêa do Amaral, localizada 
na Rua Pref. Antônio Bernardes n° 347 – Centro- Guapé/MG – CEP 
37 .177-000 – Telefone (035)3856-1249, e-mail: escola .172693@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://www.portaldaagricultura-
familiar.mg.gov.br/

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Pedro Leite realiza Chamada Pública nº 02/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a 
documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 18/08/2020, às 8:30 h, na EE 
Pedro Leite, localizada na Praça Pedro Leite n° 52 – Centro – CEP 
37 .120 .000– Telefone (35) 3267 .1239, e-mail: escola .173622@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponível na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.
mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Anexa ao Colégio Imaculada Conceição realiza 
Chamada Pública nº 01/2020para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da reso-
lução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
24/08/2020, às 09 horas, na Escola Estadual Rubens Garcia , locali-
zada na rua rubi, n° 88 – Jardim Nova Esperança –MACHADO – 
Telefone 35 .3295 .3051, e-mail: Escola .173169@educacao .mg .gov .
br  . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na 
página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.mg.gov.br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Alípio Mendes Neto realiza Chamada Pública nº 
001/2020 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 artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/08/2020 às 13 horas, 
na EE Padre rogério Abdala_, localizada na rua São João n° 390 
– centro – CEP 37 .405-000 – Telefone (35) 3263-1270, e-mail: 
escola .173266@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponível na página da Internet: http://portalda-
griculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Nossa Senhora da Piedade realiza chamada pública 
nº 02/2020 para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão 
encaminhar exclusivamente por e-mail, no endereço eletrônico: 
escola .174858@educacao .mg .gov .br . A documentação prevista no 
artigo 22 da Resolução FNDE Nº 38/09, para habilitação e Projeto 
de venda, devidamente DIGITALIZADOS, até o dia 11 de agosto 
de 2020 às 17h00ms. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Alice Brasilina de Souza realiza Chamada Pública 
nº 002/2020 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 artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 11/08/2020 às 12 horas, 

na EE Professor João Mestre, localizada na rua Dona Inês Salote, nº 
130 – Centro – CEP 37 .405-000 – Telefone (35)3263-1274, e-mail: 
escola .173274@educacao .mg .gov .br  . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://portal-
dagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Iracema rodrigues realiza Chamada Pública nº 
01/2020 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 artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 20/07/2020, às 14hr na 
E . E  .Iracema rodrigues , localizada na rua Irmão Arnaldo Isidoro 
n° 500– CEP37750-000– Telefone (035) 3295 1139, e-mail: esco-
la .173061@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponível na página da Internet: http://portaldagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Keziah Guedes realiza chamada pública nº 02/2020 
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do 
empreendedor rural ou de suas organizações para alimentação esco-
lar . os grupos formais e informais deverão apresentar a documenta-
ção prevista artigo 22 da resolução fnde nº 38/09, para habilitação e 
projeto devenda até o dia 12/08/2020, às 08h, exclusivamente pelo 
e-mail da escola estadual afonso pena, escola .174882@educacao .
mg .gov .br, localizada na praça roque rotundo, n°: 86 – centro – 
cep 37002610– telefone (035) 32219495, e-mail:escola .174882@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página dainternet: http://portaldagriculturafamiliar.
mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Cônego José Maria realiza Chamada Pública nº 
01/2020 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 apre-
sentar a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 
38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 14/08/2020, às 
9h, na EE Cônego José Maria, localizada na rua Professora Beralda 
Gomes n° 11 – Três Pontas – CEP 37 .190 .000 – Telefone (035) 
32654096, e-mail: escola .174530@educacao .mg .gov .br . Os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Inter-
net: http://portaldagriculturafamiliar.mg.gov.br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Professor João de Abreu Salgado realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da resolu-
ção FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
20/08/2020, às 10h30, na EE Padre José Ribeiro, localizada na Rua 
Pio xII, n° 31– Centro – Santana da vargem – CEP 37 .195 – 000 
Telefone (0xx35) 3858 1149, e-mail: escola .173983@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível 
na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.mg.gov.br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Padre Antônio vieira realiza Chamada Pública nº 
03/2020 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 apre-
sentar a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 
38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/08/2020, às 
14 horas, na EE Padre Antônio vieira, localizada na Praça Dr . Leo-
poldo de Mesquita, n°10 –Córrego do Ouro, MG – CEP 37163000 
– Telefone (035)3853-5106, e-mail: escola .171701@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.mg.gov.br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Mãe Maria realiza Chamada Pública nº 02/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a 
documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia10/08/2020às 18:00 horas, 
na EE Professor Alfredo Galdino, localizada na rua Prefeito José 
Frederico Schimidt n° 478 – Jardim Bela vista –Paraguaçu - CEP 
37 .120-0000 – Telefone (035) 3267-4200, e-mail: escola .173631@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponível na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.
mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Professora Sílvia Mesquita realiza Chamada Pública 
nº 03/2020 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 artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/08/2020, às 10:00hs 
na E .E Professora Sílvia Mesquita localizada na rua Campos Gerais 
nº 28 – Centenário– CEP 37 .170-000 – Telefone (035)3851-1473, 
e-mail: escola .171255@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://
portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Irmão Osmundo ribeiro realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 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 artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 13/08/2020, às 10horas, 
na EE Coração de Jesus, localizada na Avenida Benjamin Cons-
tant, n° 451 – Centro – Varginha/MG – CEP 37.010-000 – Telefone 
(035)3221-1999/3221-5100, e-mail: escola.175099caixaescolar.
mg .gov .br - escola .175099@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet: http://
portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Professora Aracy Miranda realiza Chamada Pública 
nº 02/2020 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 apre-
sentar a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 
38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 13/08/2020, às 
08h00min, na EE Profª Aracy Miranda, localizada na rua Higino 
Luiz Ferreira n° 235 – Centenário – CEP 37 .056-010 – Telefone 
(035) 32225505, e-mail: escola .175102@educacao .mg .gov .br Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://portaldagriculturafamiliar.mg.gov.br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Antônio Batista de Figueiredo realiza Chamada 
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da reso-
lução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o 
dia 13/08/2020,até as 08:00h, digitalizados através de endereço 
de email da EE Frei Eustáquio, localizada na rua Pedro Botelho 
n°156, bairro Centro, Coqueiral - MG - CEP 37235-000 – Telefone 
(035)3855-1371, e-mail: escola .172341@educacao .mg .gov .br . Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da 
Internet: http://portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Nilza Maria Dutra, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar chamada pública nº 
01/2020 no dia 10/08/2020 as 14 horas, para aquisição de Gêne-
ros alimentícios da Agricultura Familiar do Empreendedor rural ou 
suas organizações para a alimentação escolar . Os grupos formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da 
Resolução FNDE nº38/09, para habilitação e projeto de Venda até 
o dia 10/08/2019 às 12:30 horas, pelo da escola.229326@educacao.
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.mg.gov.br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dom Inocêncio realiza Chamada Pública nº 
02/2020 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 artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 20/08/2020, às 10h:00, 
na EE Prefeito Jacy Junqueira Gazola, localizada na rua Professor 
José vieira de Mendonça n° 46, Bairro: Santa Teresa, Três Pontas 
MG – CEP 37 .190-000 – Telefone (35) 3265-1389, e-mail: esco-
la .174700 .educação .org .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponível na página da Internet: http://portaldagriculturafa-
miliar .mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Carlos Góis realiza Chamada Pública nº 02/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar com a verba PNAE . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 22 da reso-
lução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o 
dia 05/08/2020, às 11:00h, na EE Carlos Góis, localizada na Rua 
Santa Terezinha, 137 – Bairro Centro – CEP 37165-000 – Telefone 
(0xx 35) 3859 1750, e-mail: escola .171590@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página 
da Internet: http://portaldagriculturafamiliar.mg.gov.br

52 cm -21 1377567 - 1

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Professora Alzira Frediani realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 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 na Resolução CD/FNDE nº 26/2013, 
atualizada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de Venda até o dia 11/08/2020 às 17 hs, na E. E. Abílio 
Neves, localizada na Praça Abílio Neves n° 59 – Bairro Alto das 
Mercês – Campo Belo-MG, CEP 37270 .000 – Telefone (0xx35) 
3831-2677, e-mail: escola .202185@educacao .mg .gov .br . Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da Inter-
net: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar ANTErO FErrEIrA realiza Chamada Pública nº 
01/2020 – RECURSO FEDERAL, para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista na resolu-
ção CD/FNDE nº 26/2013, atualizada pela resolução CD/FNDE nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 12/08/2020 
às 17:00, na E.E. Dr. Cícero Ferreira, localizada na Pça: Joaquim 
Ferreira de Aguiar n° 20 – Santo Antônio do Amparo-MG – CEP: 
37 .262-000 – Telefone (035) 3863-1365, e-mail: escola .134490@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://www.portaldaagricultura-
familiar .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar da Escola Estadual Jarbas Gambogi realiza Cha-
mada Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista na Resolução CD/
FNDE nº 26/2013, atualizada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 11/08/2020, às 16 
h, de forma digital através do e-mail: escola .202304@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
vel na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA - AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar da Escola Estadual Prof . José Monteiro, realiza 
Chamada Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresenta a documentação prevista na Resolução CD/
FNDE nº 26/2013, atualizada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 12/08/2020, às 17:00 h, 
na EE Prof . José Monteiro, localizada na rua Padre Alberto Fugger 
n° 275 – vila Matilde – Campo Belo – CEP 37270-000 – Telefone 
(0xx35) 3831-2644, e-mail: escola .202339@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página 
da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Maria Bauab Gibram realiza Chamada Pública nº 
01/2020 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 na Resolução CD/FNDE nº 26/2013, 
atualizada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de Venda até o dia 11/08/2020, às 15:00 horas, na Escola 
Estadual Maria Bauab Gibram , localizada na rua Gibran Francisco 
n° 102 São Benedito – Campo Belo – CEP 37270-000 – Telefone 
(35) 3832-6602 ou forma digital através do e-mail: escola .202355@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponível na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafa-
miliar .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Tiradentes realiza Chamada Pública nº 001/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresenta a 
documentação prevista artigo 22 da Resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia14/08/2020, às 11:00, na EE 
Tiradentes, localizada na rua Comandante Nélio, 07 – Jardim Flo-
resta – Lavras MG – CEP 37200,000 – Telefone (032) 3822 -2070, 
e-mail: escola .203106@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponível na página da Internet:  .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Nazaré Salgado Costa realiza Chamada Pública 
nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão 

 
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 3202007212239110135.



 36 – quarta-feira, 22 de Julho de 2020 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
apresenta a documentação prevista na Resolução CD/FNDE nº 
26/2013, atualizada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 12/08/2020, às 18h, na E.E 
Alberico Ferreira Naves, localizada na rua Firmino Antônio da 
Costa, n° 34 – São Sebastião da Estrela - Santo Antônio do Amparo 
- MG – CEP -37262000 – Telefone (035) 3863-8101, e-mail: esco-
la .134473@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponível na página da Internet: http://www.portaldaa-
griculturafamiliar .mg .gov .br .

22 cm -21 1377634 - 1

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr . 

A Caixa Escolar “JOSÉ SABINO DA PAIXÃO” realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Fornecedores Individuais, 
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 26/13, alterado pela 
Resolução CD/FNDE nº 4/15, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020, às 14:00 hs, E.E. José Sabino da Paixão do 
Município de Medeiros, localizada na Praça José de Faria Leite, nº 
280, centro, CEP: 38930000, telefone 37-34345284,e-mail: esco-
la .34495@educacao .mg .gov .brOs quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da internet http://www.portaldaa-
griculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr . 

A Caixa Escolar “JOSÉ SABINO DA PAIXÃO” realiza Chamada 
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Fornecedores Individuais, 
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 26/13, alterado pela 
Resolução CD/FNDE nº 4/15, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 12/08/2020, às 14:00 hs, E.E. José Sabino da Paixão do 
Município de Medeiros, localizada na Praça José de Faria Leite, nº 
280, centro, CEP: 38930000, telefone 37-34345284,e-mail: esco-
la .34495@educacao .mg .gov .brOs quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da internet http://www.portaldaa-
griculturafamiliar .mg .gov .br

6 cm -21 1377464 - 1

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSO FEDErAL

- A Caixa Escolar José Martins Drumond realiza Chamada Pública 
nº 03/2020, Termo de Compromisso 925251/2020, para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (Kit merenda), 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 14/08/2020, às 14 h via 
e-mail: escola .102873@educacao .mg .gov .br e na E .E . José Martins 
Drumond localizada na r Tabelião José Cerqueira de Araújo, 95, 
Bairro: Centro, Cidade: Dionísio - MG, CEP: 35 .840-000 Telefone 
(031) 3858-1863 . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafami-
liar.mg.gov.br/.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSO FEDErAL 

- A Caixa Escolar Professor Benjamim Araújo realiza Chamada 
Pública nº 03/2020, Termo de Compromisso 925249/2020, para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar (Kit 
merenda), do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 14/08/2020, 
às 14 h via e-mail: escola.102814@educacao.mg.gov.br e na E.E. 
Professor Benjamim Araújo, localizada na Praça JK, 02, Bairro: 
Centro, Cidade: Dionísio - MG, CEP: 35 .840-000 Telefone (031) 
3858-1270 . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
veis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br/.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSO FEDErAL 

- A Caixa Escolar Dona Jacy Francisca Garcia realiza Chamada 
Pública nº 03/2020, Termo de Compromisso 925250/2020, para 
Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do 
Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar. Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar/
enviar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 12/08/2020, 
às 16 h, no email escola.102831@educacao.mg.gov.br, ou na E. E. 
D . Jacy Francisca Garcia, rua Dicão raimundo Getúlio de Freitas, 
146, Baixa verde-Dionísio, somente segunda ou quarta-feira de 8 
às 12 horas. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
veis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br/.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSO FEDErAL 

- A Caixa Escolar SANTA MArIA realiza Chamada Pública nº 
01/2020 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 apre-
sentar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 
26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 11/08/2020, 
às 08H, na E.E. AGENOR GUERRA localizada na Rua: CASE-
MIrO ANDrADE, n°: 215, Bairro: CENTrO, Cidade: SANTA 
MArIA DE ITABIrA - MG, CEP: 35910-000 Telefone (031) 3838-
1216, ou enviar para o e-mail: escola .103802@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSO FEDErAL 

- A Caixa Escolar Conselheiro José Joaquim da rocha realiza Cha-
mada Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolução 
FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
13/08/2020, às 08:00 h, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, loca-
lizada na rua: Antônio Saturnino, n° 450, Bairro: Centro, Cidade: 
rio Piracicaba - MG, CEP: 35 .940-000 Telefone (031) 99884 .1530 
e 99893 .1834, ou enviar para o e-mail: escola .317403@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
veis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br/.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AQuISIÇÃO DE GÊNErOS 
ALIMENTÍCIOS – rECurSO FEDErAL 

- A Caixa Escolar Professora Maria José da Silveira realiza Cha-
mada Pública nº 02/2020, Termo de Compromisso 925252/2020, 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a 

documentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/2013, 
para habilitação e Projeto de Venda até o dia 13/08/2020, às 
8h45min, na E .E . Professor Alcides Fernandes de Assunção loca-
lizada na rua: Professor Otaviano de Brito, n°: 155, Bairro: São 
Geraldo, Cidade: Ferros - MG, CEP: 35800-000, Telefone (031) 
3863-1298, ou enviar para o e-mail: escola .102911@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-
veis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg.gov.br/.

ExTrATO DE PuBLICAÇÃO DE EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA – rECurSO FEDErAL 

- A Caixa Escolar da E . E . Cristiano Machado realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os interessados (Grupos formais, infor-
mais ou Fornecedores Individuais) deverão encaminhar a documen-
tação para habilitação e Projeto de venda ExCLuSIvAMENTE 
POr EMAIL, no endereço escola .103969@educacao .mg .gov .br até 
o dia 14/08/2020, às 14:00h, na E. E. Cristiano Machado, localizada 
na Rua Monsenhor Lélis, N° 60, Sant’Ana do Alfié, São Domingos 
do PrataMG – CEP 35995-000 – Telefone (031)3856-3075, e-mail: 
escola .103969 @educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricul-
turafamiliar .educacao .mg .gov .br

24 cm -21 1377420 - 1

EDITAIS CHAMADA PÚBLICA
SRE DE UBERLÂNDIA 

A Caixa Escolar Coronel Pedro Nery realiza Chamada Pública nº 
01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar durante a pandemia da COvID-19, Termo Compromisso 
nº 926888/2020, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão 
apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolução FNDE 
nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/08/2020, 
às 12h, exclusivamente no e-mail: escola.319163.financeiro@edu-
cacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: www .portaldaagriculturafamiliar .
mg.gov.br/

3 cm -21 1377737 - 1

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9253645/2020 
DE FOrNECIMENTO,

firmado entre o ESTADO DE MINAS GERAIS por meio da SEE/ 
SRE Guanhães e o fornecedor 21.577.523/0001-75 - PRADO 
CAFES ESPECIAIS LTDA - ME, Processo de compra nº 1261014 
000007/2020, Dispensa de Licitação. Objeto: Credenciamento por 
Chamada Pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricul-
tura familiar . valor total: r$ 1 .792,98 . vigência: 12 meses, a partir 
da publicação do seu extrato na imprensa oficial. Dotações Orça-
mentárias nº: 1261 .12 .368 .151 .2074 .0001 .339030 .08 .0 .10 .1; 1261
.12.368.151.2074.0001.339030.08.0.21.1. Assinatura: 17/07/2020. 
Signatários: pela contratada Dagoberto Prado Leite, pela contratante 
Edney Fernandes Barroso de Queiroz .

3 cm -21 1377425 - 1

SrE-CArANGOLA
ExTrATO PArA CHAMADA PÚBLICA

A Caixa Escolar Melo viana, vem realizar Chamada Pública nº 
002/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações, con-
forme §1º do art .14 da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE nº 
26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015 e Nota Téc-
nica SEE nº 02/2019, destinado ao atendimento a alimentação esco-
lar . Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores 
Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e 
Projeto de Venda, até o dia 18/08/2020, às 14 horas, na E.E. Melo 
viana, localizada na rua Dr . Duque de Mesquita, nº 252, municí-
pio de Carangola MG, CEP 36 .8000-000, Telefone (32) 3741-2182, 
e-mail: escola .96971@educacao .mg .gov .br . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo no endereço da 
escola estadual ou no endereço de e-mail, acima citados .
A Caixa Escolar Emília Esteves Marques, vem realizar Chamada 
Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações, 
conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE nº 
26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015 e Nota Técnica 
SEE nº 02/2019, destinado ao atendimento a alimentação escolar. 
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Indi-
viduais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Pro-
jeto de Venda, até o dia 13/08/2020, às 09hs, na E.E. Emília Esteves 
Marques, na rua Altivo Bibiano de Souza . nº 300, Bairro: Santo 
Onofre, cidade de Carangola – MG, CEP-36 .800 .000 Tel .: 3741-
4050, e-mail: escola .97012@educacao .mg .gov .br . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo no endereço 
da escola estadual ou no endereço de e-mail, acima citados .
A Caixa Escolar José de Souza Gomes, vem realizar Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações, 
conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE nº 
26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015 e Nota Técnica 
SEE nº 02/2019, destinado ao atendimento a alimentação escolar. 
Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Indi-
viduais) deverão apresentar a documentação para habilitação e Pro-
jeto de Venda, até o dia 14/08/2020, às 10 horas, na E.E. Vereador 
José De Souza Gomes, localizada na rua Pastor José Timóteo Da 
Silva, nº50, município de Divino - MG, Distrito de Bom Jesus CEP 
36 .825-000, Telefone (32) 32-3743-3052, e-mail: escola .97632@
educacao .mg .gov .br . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo no endereço da escola estadual ou no ende-
reço de e-mail, acima citados .
A Caixa Escolar Francisco Guilherme, vem realizar Chamada 
Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações, 
conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE 
nº 26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015 e Nota Téc-
nica SEE nº 02/2019, destinado ao atendimento a alimentação esco-
lar . Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores 
Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação e 
Projeto de Venda, até o dia 17/08/2020, às 10:00 h, na E.E. Dos 
Dornelas, localizada no Córrego dos Dornelas, S/N, município de 
Orizânia MG, CEP 36 .828-000, Telefone (32) 98424-2055, e-mail: 
escola .97641@educacao .mg .gov .br . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo no endereço da escola esta-
dual ou no endereço de e-mail, acima citados .
A Caixa Escolar Maria Borçari da Fonseca, da E .E . Maria Concei-
ção Gonçalves Carrara, vem realizar Chamada Pública nº 01/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações, conforme §1º do 
art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE nº 26/2013, alterada 
pela Resolução FNDE nº 04/2015 e Nota Técnica SEE nº 02/2019, 
destinado ao atendimento a Alimentação Escolar . Os interessados 
(Grupos Formais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão 
encaminhar a documentação para habilitação e Projeto de venda 
ExCLuSIvAMENTE POr EMAIL, no endereço: escola .322652@
educacao.mg.gov.br, até 19/08/2020, às 09 horas. Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo no endereço 
de e-mail, acima citado .

A Caixa Escolar Professor Augusto Amarante, vem realizar Cha-
mada Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações, conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resolu-
ção FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015 
e Nota Técnica SEE nº 02/2019, destinado ao atendimento a ali-
mentação escolar . Os interessados (Grupos Formais, Informais 
ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de Venda, até o dia 17/08/2020 ,às 15 
h, na E .E . Professor augusto Amarante, localizada na rua Abílio 
Coimbra, nº382, município de Carangola - MG, CEP 368000-000, 
Telefone (32) 3741-5009, e-mail: escola .96997@educacao .mg .gov .
br .Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo no endereço da escola estadual ou no endereço de e-mail, 
acima citados .
A Caixa Escolar Prefeito Jayme Toledo, da E .E . Prefeito Jayme 
Toledo, vem realizar Chamada Pública nº 01/2020 para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
rural ou de suas organizações, conforme §1º do art .14 da Lei nº 
11.947/2009, Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolu-
ção FNDE nº 04/2015 e Nota Técnica SEE nº 02/2019,destinado ao 
atendimento a Alimentação Escolar . Os interessados (Grupos For-
mais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão encaminhar 
a documentação para habilitação e Projeto de venda ExCLuSI-
vAMENTE POr EMAIL, no endereço: escola .96750@educacao .
mg.gov.br, até 18/08/2020, às 09:30 horas. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo no endereço de e-mail, 
acima citado .
A Caixa Escolar Prefeito Jayme Toledo, da E .E . Prefeito Jayme 
Toledo, vem realizar Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição 
de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor 
rural ou de suas organizações, conforme §1º do art .14 da Lei nº 
11.947/2009, Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolu-
ção FNDE nº 04/2015 e Nota Técnica SEE nº 02/2019,destinado ao 
atendimento a Alimentação Escolar . Os interessados (Grupos For-
mais, Informais ou Fornecedores Individuais) deverão encaminhar 
a documentação para habilitação e Projeto de venda ExCLuSI-
vAMENTE POr EMAIL, no endereço: escola .96750@educacao .
mg.gov.br, até 18/08/2020, às 10:30 horas. Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo no endereço de e-mail, 
acima citado .
A Caixa Escolar Coronel Américo vespúcio de Carvalho, vem rea-
lizar Chamada Pública nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações, conforme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, 
Resolução FNDE nº 26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 
04/2015 e Nota Técnica SEE nº 02/2019, destinado ao atendimento 
a alimentação escolar . Os interessados (Grupos Formais, Informais 
ou Fornecedores Individuais) deverão apresentar a documentação 
para habilitação e Projeto de Venda, até o dia 17/08/2020, às 10h00, 
na E .E . Coronel Américo vespúcio de Carvalho, localizada na rua 
Américo Carvalho, nº38, município de Alto Caparaó, MG, CEP 
36979 .000, Telefone (32)37472170, e-mail: escola .96792@educa-
cao .mg .gov .br . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo no endereço da escola estadual ou no endereço 
de e-mail, acima citados .
A Caixa Escolar Pedro de Oliveira, vem realizar Chamada Pública 
nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações, con-
forme §1º do art.14 da Lei nº 11.947/2009, Resolução FNDE nº 
26/2013, alterada pela Resolução FNDE nº 04/2015 e Nota Téc-
nica SEE nº 02/2019, destinado ao atendimento a alimentação esco-
lar . Os interessados (Grupos Formais, Informais ou Fornecedores 
Individuais) deverão apresentar a documentação para habilitação 
e Projeto de Venda, até o dia 17/08/2020, às 12:30 horas, na E.E. 
Pedro de Oliveira, localizada na rua João Lopes de Oliveira, 463, 
Distrito de Ponte Alta de Minas - Carangola - MG, cep: 36805-000 
telefone (32) 3549-0081, e-mail escola .97241@educacao .mg .gov .
br . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo no endereço da escola estadual ou no endereço de e-mail, 
acima citados .
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DIrETOrIA DE GESTÃO DE CONTrATOS E CONvÊNIOS
ExTrATO DE CONvÊNIO

Extrato do Convênio nº 1261000893/2020 – Processo SEI nº 
1260.01.0035502/2020-82. Assinatura: 21/07/2020. Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e oMunicípio de Carmo do 
Rio Claro. Objeto: Repasse de recursos financeiros paraaquisição 
de gêneros alimentícios destinados à alimentação escolar dos alu-
nos daE . E . Anchietaque foram absorvidos pela rede Municipal 
de Ensino   . valor: r$ 11 .088,00 . Dotação: 1261 .12 .306 .106 .4300
 .0001 .3 .3 .40 .41 .01 .0 .36 .1 . vigência: 365 dias, a contar da data de 
sua publicação . Assinantes: Augusto César Guimarães de Souza e 
Sebastião Cézar Lemos .

3 cm -21 1377889 - 1

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr . 

A Caixa Escolar Luiz de Melo viana Sobrinho realiza Chamada 
Pública nº 01/2020 para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os fornecedores Individuais, Grupos 
Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/2013, alterado pela Resolução 
CD/FNDE nº 4/15 para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
12/08/2020, às 08 h, na EE Luiz de Melo Viana Sobrinho, locali-
zada na rua Campos Sales n° 270 – bairro Porto velho, Divinó-
polis – CEP 35500-444 – Telefone (037) 3221-1645, e-mail: esco-
la .33235@educacao .mg .gov .br . O Edital com os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na escola acima descrita .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr . 

A Caixa Escolar Miguel Couto realiza Chamada Pública nº 03/2020 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da reso-
lução CD/FNDE nº 26/13, alterado pela Resolução CD/FNDE nº 
4/15, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 13/08/2020, às 
10h00 , na E .E . Miguel Couto, localizada na rua Ipanema n° 300 
– município Divinópolis – CEP 35500-043 – Telefone (037)3221-
3319, e-mail: escola .33251@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr . 

A Caixa Escolar Lauro Epifânio realiza Chamada Pública nº 
03/2020 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar .Os Fornecedores Individuais, Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução CD/FNDE nº 26/13, alterado pela Resolução CD/FNDE 
nº 4/15, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 19/08/2020, às 
14:00, na Escola Estadual Lauro Epifânio, localizada na Av . Dolo-
res de Aguiar rabelo n° 651, Bairro Interlagos – Divinópolis - CEP 
35 .500-491 – Telefone (037) 3221-3266, email: escola .33227@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da internethttp://www.portaldaagriculturafa-
miliar .mg .gov .br

9 cm -21 1377853 - 1

SrE MANHuAÇu
ExTrATO DE CHAMADA PÚBLICA DA 

AGrICuLTurA FAMILIAr
A CAIxA ESCOLAr PrOFESSOrA DIONÍSIA DuTrA realiza 
Chamada Pública nº 02/2020 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
Organizações para Alimentação Escolar . Os Fornecedores Individu-
ais, Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção prevista artigo 27 da Resolução/CD/FNDE nº 4, de 2 de abril de 
2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 19 /08/2020, às 
12:00 hs no e-mail institucional : escola .74985@educacao .mg .gov .
br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br. O 
vencedor será convocado para assinatura do Contrato por meio ele-
trônico e deverá comparecer à E. E. GOVERNADOR JUSCELINO 
KuBITSCHEK em dia e horário previamente agendado, utilizando 
todo o procedimento de segurança .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA, 
AGrICuLTurA FAMILIAr - PNAE 

A CAIxA ESCOLAr MANOEL ALvES DE SOuZA realiza Cha-
mada Pública individual nº 01/2020 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas Organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais 
ou Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 
27 da Resolução/CD/FNDE nº4, de 2 de abril de 2015, para habilita-
ção e projeto de venda até o dia 19/08/2020, as 12:00 h na ESCOLA 
ESTADuAL DO BAIrrO CANTINHO DO CÉu, localizada na 
rua Maria das Graças Aguiar Soares nº15 - Bairro Cantinho do Céu 
- CEP 36955-000 - Telefone 3312 1160, email: escola .75612@edu-
cacao .mg .gov .br . Os quantitativos e Gêneros Alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.
mg .gov .br

7 cm -21 1377856 - 1

SrE MurIAÉ
ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dr FrANCISCO CAMPOS realiza Chamada 
Pública n° 01/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista, Art . 27 da resolução 
CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda até o dia 
13/08/2020, às 10:00 horas, na E.E. José Bonifácio, localizada na 
rua Telêmaco Pompei, nº 120, Patrocínio do Muriaé – MG, CEP 
36 .860-000, Telefone (32) 3726-1353 . E-mail: escola .99121@edu-
cacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://agriculturafamiliar.educacao.
mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar MArILENE SErENO FrANÇA realiza Chamada 
Pública n° 01/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista, Art . 27 da resolução 
CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda até o dia 
11/08/2020, às 08:00 horas, na E.E. Maria Augusta Silva Araújo, 
localizada na Praça Farmaceutico Domingos Ciribeli, Santa Tere-
zinha, Muriaé – MG, CEP 36 .880-000, Telefone (32) 3721-6155 . 
E-mail: escola .98663@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar PrOF COLuMBA TEIxEIrA E SILvA realiza 
Chamada Pública n° 01/2020, para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista, Art . 27 da reso-
lução CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda 
até o dia 11/08/2020, às 08:00 horas, na E.E. Maria Augusta Silva 
Araújo, localizada na Praça Farmacêutico Domingos Ciribeli, Santa 
Terezinha, Muriaé – MG, CEP 36 .880-000, Telefone (32) 3721-
6155 . E-mail: escola .98663@educacao .mg .gov .br . Os quantitati-
vos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar PADrE ALFrEDO KOBAL realiza Chamada 
Pública n° 01/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista, Art . 27 da resolução 
CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda até o dia 
06/08/2020, às 13:00 horas, na E.E. Padre Alfredo Kobal, localizada 
na Rua Miguel Gonçalves, s/n°, Miradouro – MG, CEP 36.893-000, 
Telefone (32) 3753-1077 . E-mail: escola .98434@educacao .mg .gov .
br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br.

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar PrOFESSOrA ELvIrA GuSMAN realiza Cha-
mada Pública n° 03/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista, Art . 27 da resolução 
CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda até o 
dia 10/08/2020, às 09:30 horas, na E.E. Julieta de Oliveira Macedo, 
localizada na Rua Aristóteles Rodrigues Ferreira, s/n°, Planalto, 
Muriaé – MG, CEP 36 .892-000, Telefone (32) 3721-2601 . E-mail: 
escola .98752@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar JOAQuIM LEANDrO PErEIrA FILHO realiza 
Chamada Pública n° 01/2020, para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista, Art . 27 da reso-
lução CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda até 
o dia 11/08/2020, às 08:00 horas, na E.E. Antônio Viçoso Maga-
lhães , localizada na Rua Cândida Guedes Pereira, s/n°, Muriaé 
– MG, CEP 36 .889-158, Telefone (32) 3721-7585 . E-mail: esco-
la .98710@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da internet: http://agriculturafami-
liar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dr LuIZ ALvES PErEIrA realiza Chamada 
Pública n° 02/2020, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista, Art . 27 da resolução 
CD/FNDE n° 04/2015, para habilitação e projeto de venda até o dia 
13/08/2020, às 10:00 horas, na E.E. Santo Antônio, localizada na 
Avenida Presidente Médice, n° 315, Miraí – MG, CEP 36 .790-000, 
Telefone (32) 3426-1643 . E-mail: escola .98515@educacao .mg .gov .
br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br.

 
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 3202007212239110136.


