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SrE PIrAPorA

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A CAIxA ESCoLAr BENTo DE MELLo, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 25/11/2021 às 10h00, 
Processo licitatório n° 7/2021 Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida Estadual . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia completa do Edital, na 
E .E BENEDITA CoNCEIÇÃo roQuETTE, localizada na rua Tri-
ângulo, n° 204 – São Francisco - Buritizeiro/MG - CEP: 39280-000 - 
Telefone:(38)3742-1170 - E-mail: escola.79707@educacao.mg.gov.br 
até o dia 25/11/2021 às 08h00 .
A CAIxA ESCoLAr ProFESSor JoSÉ MArIA GuIMArÃES 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 29/11/2021, às 10h30, Processo licitatório nº 12/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da E . E . Joseph Hein, localizada na rua Esmeralda n° 984 – 
Novo Progresso – várzea da Palma/MG – CEP 39260 .000 – Telefone 
(038) 3731.2445, e-mail: escola.82953@educacao.mg.gov.br até o dia 
29/11/2021, às 10h00 .
A CAIxA ESCoLAr ProFESSor JoSÉ MArIA GuIMArÃES 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 29/11/2021, às 11h00, Processo licitatório nº 13/2021, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da E . E . Joseph Hein, localizada na rua Esmeralda 
n° 984 – Novo Progresso – várzea da Palma/MG – CEP 39260 .000 
– Telefone:(38)3731-2445, e-mail: escola.82953@educacao.mg.gov.br 
até o dia 29/11/2021, às 10h00 .
A CAIxA ESCoLAr NoSSA SENHorA DE FáTIMA torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 24/11/2021 
às 14h00, Processo licitatório 13/2021 Modalidade Convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do Contrapartida Esta-
dual . os interessados poderão obter informações, cópia completa do 
edital e apresentar a documentação exclusivamente através do e-mail: 
escola.82961@educacao.mg.gov.br da E.E. JOÃO MONTEIRO DE 
MorAIS - várzea da Palma/MG – Telefone:(38)3731-1083 até o dia 
24/11/2021 às 10h00 .
A CAIxA ESCoLAr LuIZ DE PAuLA torna público para conheci-
mento dos interessados que fará realizar no dia 26/11/2021 às 16h00, 
Processo licitatório nº 16/2021 Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios, com recursos da Contrapartida Estadual . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia completa do edital, na E .E 
EMILIA DE PAuLA, localizada na rua Pernambuco n° 690 – várzea 
da Palma/MG – CEP:39260-000 – Telefone:(38)3731-4233 - E-mail: 
escola.82970@educacao.mg.gov.br até o dia 25/11/2021 às 17h00.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A CAIxA ESCoLAr SANTo ANTÔNIo, realiza Chamada Pública 
Individual nº 1/2021, no dia 08/12/2021 às 14h00 para aquisição de 
gêneros alimentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais 
e Informais deverão apresentar a Documentação para habilitação e Pro-
jeto de vendas até o dia 07/12/2021 às 16h00 na EE SANTo ANTÔ-
NIo, localizada na rua Paracatu, 302 – Pirapora/MG – CEP:39270-
000 – Telefone:(38)3741-1898, e-mail: escola.81965@educacao.
mg .gov .br .

13 cm -18 1557653 - 1

ExTrATo DE EDITAL DE LICITAÇÃo PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroSALIMENTÍCIoS – PNAE - rECurSo ESTADuAL 

A Caixa Escolar Nossa Senhora de Fátima torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 26/11/2021, às 
14h30min, Processo Licitatório nº 05/2021, Modalidade CoNvITE 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Termo 
de Compromisso nº 950227/2021 . os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da E . E . Nossa Senhora 
de Fátima, localizada na rua Adelino Felipe, n° 329 – Bairro Serra 
– Cidade: Nova Era - MG - CEP 35 .920-000 – Telefone (031) 3861-
1104/(031) 3861-2422, e-mail: escola.103586@educacao.mg.gov.br 
até o dia 26/11/2021, às 14 horas .

3 cm -18 1557903 - 1

SrE – JuIZ DE ForA
ExTrAToS DE PuBLICAÇÃo DE EDITAL:
ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Hermenegildo vilaça realiza Chamada Pública nº 
03/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 08/12/2021, às 08h na Escola 
Estadual Hermenegildo vilaça, localizada na rua: rio de Janeiro, n° 
120, Bairro: Grama, Cidade: Juiz de Fora – MG – CEP: 36 .048-300 – 
Telefone: (32) 3224-7353, e-mail:escola.68497@educacao.mg.gov.br.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Sebastião Patrus de Sousa torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 25/11/2021, às 09h, 
Processo Licitatório nº 03/2021, Modalidade Convite, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da Escola 
Estadual Sebastião Patrus de Sousa, localizada na rua: ouro Preto, 
n° 373, Bairro: Santa Terezinha, Cidade: Juiz de Fora – MG – CEP: 
36.045-350 – Telefone: (32) 3224-3304, e-mail: escola.68861.finan-
ceiro@educacao.mg.gov.br, até o dia 25/11/2021, às 08h.

6 cm -18 1557880 - 1

SrE/DIvINÓPoLIS
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .
A Caixa Escolar Frei Anselmo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 26/11/2021, às 15:00 horas e 30 
minutos, Processo licitatório nº 11/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 

poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Frei Anselmo, localizada na rua Macedônia, n° 222, bairro São Sebas-
tião, município: Nova Serrana– CEP: 35 .524-074 telefone: (37) 3266- 
1080 e-mail: escola.34622@educacao.mg.gov.br até o dia 25/11/2021, 
às 16:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar Frei Anselmo torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 26/11/2021, às 15:00 horas e 30 
minutos, Processo licitatório nº 12/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Frei Anselmo, localizada na rua Macedônia, n° 222, bairro São Sebas-
tião, município: Nova Serrana– CEP: 35 .524-074 telefone: (37) 3266- 
1080 e-mail: escola.34622@educacao.mg.gov.br até o dia 25/11/2021, 
às 16:00 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar da Escola Estadual PEDro LuIZ torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/12/2021, às 
10 horas e 15 minutos, Processo licitatório nº 009/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da Escola Estadual Pedro Luiz, localizada na Praça Brígida 
Maria do Nascimento n° 159 Distrito de Neolândia município Itape-
cerica – CEP: 35 .552-000 – Telefone (37) 3341-5124, e-mail: esco-
la.202860@educacao.mg.gov.br até o dia 30/11/2021, às 14:30 horas.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE .

A Caixa Escolar Frei venceslau Nouwen, torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 01/12/2021 às 13:00 
horas, Processo licitatório nº 07/2021, Modalidade convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Antônio Belarmino Gomes, localizada na rua Alberto Coimbra, n° 
131, Distrito Santo Antônio dos Campos, município: DIvINÓPoLIS– 
CEP: 35505-000, telefone: (37) 3214-6159 e-mail: escola.33421@edu-
cacao .mg .gov .br até o dia 01/12/2021, às 12 horas .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar São Francisco de Assis torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 30/11/2021, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 11/2021, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios perecíveis com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE São Francisco de Assis, localizada na rua Prefeito José 
Mateus Filho n° 505 – Bairro: São Luís – Carmo do Cajuru - MG – 
CEP: 35557-000 – Telefone (037) 32443056, e-mail: escola.307335@
educacao .mg .gov .br .até o dia 29/11/2021, às 18h00 .

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Professor Sultã Jáber torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 02/12/2021, às 10:30 horas, 
Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
material e ou serviços para aquisição de lanche com recursos do PNAE . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Santo Tomaz de Aquino, localizada na rua Gonçalves 
Dias n° 670 – B . Porto velho - município Divinópolis – MG . – CEP 
35.500-434 – Telefone (037) 3221-2321, e-mail: escola.33031.finan-
ceiro@educacao.mg.gov.br. até o dia 02/12/2021 às 8:30 h..

16 cm -18 1557912 - 1

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE 

A Caixa Escolar Monsenhor José Guimarães Fonseca, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 18 / 11 / 
21, às 13:30 horas, Processo licitatório nº 01/ 2021, Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo pelo 
endereço eletrônico e-mail: escola.174459@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 16/ 11 / 21, às 17h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Georgina Bacha torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 23/11/2021 às 09:00 horas, 
Processo licitatório nº 14/2021, Modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Clóvis Sal-
gado, localizada na Alameda Lahmeyer n° 121 – Centro– CEP 37 .420-
000 – Telefone (035) 3251-1247, e-mail: escola.171301@educacao.
mg .gov .br . até o dia 23/11/2021, às 08:30 .

 ExTrATo DE EDITAL PArA ProCESSo LICITATÓrIo
A Caixa Escolar olímpia de Brito torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 02/12/2021, às 10 horas, Processo 
Licitatório nº 26/2021, Modalidade Tomada de Preço para aquisição 
de uniformes escolares para o Programa de Escolas Cívico-Militares 
- PECIM . os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo somente pelo email da EE olímpia de Brito, localizada na 
Avenida Duque de Caxias n° 573 – Santa Tereza – CEP 37410-224 – 
Telefone (35) 3232-2960, e-mail: escola.174467@educacao.mg.gov.br 
até o dia 01/12/2021, às 17h .
 ExTrATo DE EDITAL PArA oBrAS (ACIMA DE r$ 500,000,00)
A Caixa Escolar Escola Estadual de Três Corações de 1 e 2 Graus torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
05/12/2021, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 14/2021, Modali-
dade Tomada de Preço para contratação de pessoa jurídica para execu-
ção de obras de ampliação e/ou reforma de prédio escolar . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Américo Dias Pereira , localizada na rua Nelson rezende Fonseca 
n° 294 – Centro – CEP 37410-175 – Telefone (35) 3231-1443, e-mail: 
escola.174416@educacao.mg.gov.br. até o dia 03/12/2021, às 9:00.

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS – PNAE

A Caixa Escolar Pedro Pinto Filho, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 26/11/2021, às 09:00 horas, 
Processo licitatório nº 06/2021, Modalidade Convite, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE .os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da E . E .Profª 
Maria olímpia de oliveira, localizada na Av: Padre José Nasser, s/ n°, 
bairro Centro – Fama - MG – CEP 37 .144-000 – Telefone (0xx35) 
3296-1112, e-mail: escola.305006@educacao.mg.gov.br, até o dia 
26/11/2021, às 09;00 h.

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Dr . ordomundi Gomes Ferreira torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 23/11/2021 
às 10:00 horas, Processo licitatório nº 07/2021, Modalidade Con-
vite para aquisição de Gêneros alimentícios - PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
Maria umbelina de Andrade Gomes, localizada na rua Engenheiro 
Teixeira Soares n° 213 – regina Coeli – CEP 37420-000 – Telefone 
(035) 3251-1780, e-mail: escolamariaumbelina@yahoo.com.br. até o 
dia 22/11/2021, às 17h .

 ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar Padre Armando vareschi torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/12/2021 às 17:00 
horas, Processo licitatório nº 008/2021 Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
São Luiz Gonzaga localizada na rua Antônio Pedro Mendes n° 225 – 
CEP 37.1100-00 – Telefone (35) 3264-1011 e-mail: escola.319198@
educacao .mg .gov .br até o dia 01/12/2021 às 16:00 horas

15 cm -18 1557572 - 1

SrE MoNTES CLAroS
ExTrATo Do EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS-PNAE .
A Caixa Escolar rITA ESTEvES rAMALHo, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no 30/11/2021, às 10h . 
Processo Licitatório nº 007/2021 na Modalidade convite, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 

poderão obter informações e cópia do Edital completo na sede da E . E . 
Juca Maria, localizada na Avenida rita ramalho, 29 – centro – Josenó-
polis/MG, CEP: 39 .575-000 – Telefone (38)3736-9125, e-mail: esco-
la.80454@educacao.mg.gov.br até o dia 30/11/2021 às 10h.

ExTrATo Do EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS-PNAE/CoNTrAPArTIDA ESTADuAL .

A Caixa Escolar rITA ESTEvES rAMALHo, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no 30/11/2021, às 11h . 
Processo Licitatório nº 008/2021 na Modalidade convite, para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados 
poderão obter informações e cópia do Edital completo na sede da E . E . 
Juca Maria, localizada na Avenida rita ramalho, 29 – centro – Josenó-
polis/MG, CEP: 39 .575-000 – Telefone (38)3736-9125, e-mail: esco-
la.80454@educacao.mg.gov.br até o dia 30/11/2021 às 11h.

5 cm -18 1557612 - 1

FuNDAÇÃo HELENA ANtiPoFF - FHA
 ExTrATo Do EDITAL FHA Nº 001/2021 - 

CHAMAMENTo PÚBLICo Nº 001/2021
A Fundação Helena Antipoff – FHA, torna público, para conhecimento 
de quem possa interessar a realização de Edital FHA Nº 001/2021 - 
Chamamento Público Nº 001/2021 para avaliar proposta apresentada 
por organização da Sociedade Civil- oSC, com o propósito de imple-
mentar o Projeto Cidadão Global: De Minas para o Mundo .
os envelopes contendo os documentos necessários à avalição das pro-
postas deverão ser entregues até o dia 20/12/2021, no endereço rua São 
Paulo, 3996, Bairro vila rosário, Ibirité, MG, CEP: 32415-250, sede da 
FHA . A sessão de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 21/12/2021 .
o referido Chamamento Público estará disponível, na íntegra, no sitio 
institucional www .fha .mg .gov .br e no sitio do https://sigconsaida .
mg .gov .br, contendo todas as condições e clausulas pertinentes .

 Ibirité, 18 de novembro de 2021 .
 vICENTE TArLEY FErrEIrA ALvES
 Presidente da Fundação Helena Antipoff

4 cm -18 1557971 - 1

VAMOS COMBATER O MOSQUITO 
DA DENGUE, ZIKA 
E CHIKUNGUNYA.

www.saude.mg.gov.br/aedes#juntosestamosvencendoacovidevamosvenceradenguetambém

Saiba mais: 
www.saude.mg.gov.br/aedes

uNivErSiDADE Do EStADo DE miNAS GErAiS - uEmG
ATo DE ProrroGAÇÃo DE PoSSE

ATo Nº 1986/2021 A reitora da universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG, no uso de suas atribuições e tendo em vista o ato de nomeação, 
publicado no Diário Oficial “MINAS GERAIS”, edição de 20 de outubro de 2021, em virtude de aprovação no concurso público regido pelo Edital 
uEMG n° 08/2014, para provimento do cargo efetivo de Professor de Educação Superior, concede nos termos do art . 66, parágrafo 1° da Lei n° 869 
de 05 de julho de 1952, a prorrogação de posse por 30 (trinta) dias, a contar de 20/11/2021 ao seguinte candidato: 

NoME vAGA NÍvEL LoTAÇÃo
WILLIAN CAMPoS AMorIM uM 475 I uNIDADE ACADÊMICA DE PoÇoS DE CALDAS

 reitoria da universidade do Estado de Minas Gerais, aos 17 de novembro de 2021 . 
Prof .ª Lavínia rosa rodrigues

 reitora
6 cm -18 1557422 - 1

 ExTrAToS DE INSTruMENToS JurÍDICoS
3º TErMo ADITIvo Ao CoNTrATo Nº 9208929/18 .

SEI Nº 2350 .01 .0000512/2018-70 . 
Partes: uNIvErSIDADE Do ESTADo DE MINAS GErAIS - 
uEMG e ALvo SEGurANÇA LTDA . objeto: Prorrogação de vigên-
cia pelo prazo de 12 meses, a partir de 21 de dezembro de 2021, sem 
alteração do valor e inclusão da cláusula de Proteção de Dados . valor 
total anual do Contrato: r$74 .976,00 valor Mensal: r$ 6 .248,00 .Do
taçãoorçamentária:2351 .12 .364 .106 .4065 .0001 .3390 .39 .62 .0 .10 .1 . 
Assinatura:18 .11 .2021 .

3 cm -18 1557439 - 1

AvISo DE LICITAÇÃo
PrEGÃo ELETrÔNICo nº . 2351053 000040/2021 – Pro-
CESSo DE CoMPrAS nº 2351053 40/2021 – Processo SEI: 
2350 .01 .0007116/2021-39 - TIPo: Menor Preço – oBJETo: Aquisi-
ção de Equipamentos e Materiais para Laboratório de Solos, para as 
unidades acadêmicas de Frutal, Ituiutaba e Passos, da universidade do 
Estado de Minas Gerais - uEMG, sob a forma de entrega integral, con-
forme especificações, exigências e quantidades estabelecidas no Edital 
e no Termo de referência . A sessão de pregão terá início previsto para 
o dia 02/12/2021 às 10:00hs, no site: www .compras .mg .gov .br . os inte-
ressados poderão obter o Edital no endereço: www .uemg .br e www .
compras .mg .gov .br .

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2021
 Lavínia rosa rodrigues

 reitora
4 cm -18 1557406 - 1

 ExTrATo Do CoNvÊNIo DE CooPErAÇÃo 
TÉCNICA Nº137/2021

Partes: universidade do Estado de Minas Gerais – uEMG e Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - IEPHA . 
objeto: estabelecer a integração de ações institucionais de pesquisa, 
formação e promoção do patrimônio cultural, prestando subsídios à atu-
ação do Estado na formulação e execução de políticas públicas e na 
realização de ações de desenvolvimento para o curso de pós-graduação 
lato sensu em Gestão e Projetos de Patrimônio Cultural . vigência: 4 
(quatro) anos . Assinaturas: Felipe Cardoso vale Pires (Presidente do 
IEPHA) e Profa . Lavínia rosa rodrigues (reitora da uEMG) – Data 
Assinatura: 18/11/2021 .

3 cm -18 1557508 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE 
moNtES cLAroS - uNimoNtES

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9310083
Extrato do Contrato nº 9310083/2021 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADo DE MINAS GErAIS por meio do(a) uNIMoNTES e o(s) 
fornecedor(es) 01 .334 .250/0003-92 - QIAGEN BIoTECNoLoGIA 
BrASIL LTDA ., Processo de compra nº 2311021 000080/2021, Pregão 
eletrônico . objeto: Aquisição de Insumos para o Laboratório de Pes-
quisa em Saúde - PPGCS unimontes . valor total: r$ 55 .000,00 . vigên-
cia: 06 (seis) meses, a partir da publicação do seu extrato no Diário 
Oficial do Estado de Minas Gerais. Dotação(oes) Orçamentária(s) nº: 2
311 .12 .364 .048 .4171 .0001 .339030 .13 .0 .10 .1 . Assinatura: 18/11/2021 . 
Signatários: pela contratada Danilo de oliveira, pela contratante Aloy-
sio Afonso rocha vieira .

3 cm -18 1557838 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9309970
Extrato do Contrato nº 9309970/2021 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADo DE MINAS GErAIS por meio do(a) uNIMoNTES e 
o(s) fornecedor(es) 11 .227 .424/0001-00 - CALIBrY METroLoGIA 
CoMErCIo E CALIBrACAo LTDA, Processo de compra nº 2311021 
000080/2021, Pregão eletrônico . objeto: Aquisição de Insumos para o 
Laboratório de Pesquisa em Saúde - PPGCS unimontes . valor total: 
r$ 126 .990,00 . vigência: 06 (seis) meses, a partir da publicação do 
seu extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Dotação(oes) 
orçamentária(s) nº: 2311 .12 .364 .048 .4171 .0001 .339030 .13 .0 .10 .1 . 
Assinatura: 18/11/2021 . Signatários: pela contratada raquel Lopes de 
Freitas Queiroz, pela contratante Aloysio Afonso rocha vieira . 

3 cm -18 1557804 - 1

ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9309948
Extrato do Contrato nº 9309948/2021 de Fornecimento, firmado entre 
o ESTADo DE MINAS GErAIS por meio do(a) uNIMoNTES e o(s) 
fornecedor(es) 06 .003 .551/0001-95 - QuALIvIDroS DISTrIBuI-
DorA LTDA, Processo de compra nº 2311021 000080/2021, Pregão 
eletrônico . objeto: Aquisição de Insumos para o Laboratório de Pes-
quisa em Saúde - PPGCS . valor total: r$ 264 .429,00 . vigência: 06 
(seis) meses, a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do 
Estado de Minas Gerais . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12 .3
64 .048 .4171 .0001 .339030 .13 .0 .10 .1 . Assinatura: 18/11/2021 . Signatá-
rios: pela contratada Kleber de Souza Barbosa; Rosmari de Souza Bar-
bosa, pela contratante Aloysio Afonso rocha vieira . 

3 cm -18 1557765 - 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 3202111182245040141.
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