minaS GeraiS

diário do executivo

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE (virTuAL)
A Caixa Escolar Doutor Flávio Castelo Branco Gutierrez torna
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia
15/09/2021, às 13:00 horas, Processo licitatório nº 04/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do
PNAE/Contrapartida Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: escola .141801 .
caixaescolar@educacao.mg.gov.br da Escola Estadual Deputado
Renato Azeredo, localizada na Rua Delfinópolis n° 275 – bairro Interlagos – Sete Lagoas/MG – CEP 35701340 – Telefone (31) 3774-0016 até
o dia 14/08/2021, às 17 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA
– AGriCuLTurA FAMiLiAr (PrESENCiAL)
A Caixa Escolar Prefeito Zico Paiva realiza Chamada Pública nº
03/2021 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 36 da resolução FNDE
nº 06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o dia 21/09/2021, às
14h, na EE Prefeito Zico Paiva, localizada na rua Apucarana n° 68 –
Aeroporto – CEP 35701-304 – Telefone (31) 3773-7014, e-mail: escola.218944.caixaescolar@educacao.mg.gov.br.
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS – PNAE (PrESENCiAL)
A Caixa Escolar D Hermelita Soares Horta, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/09/2021, às 09:00
horas, Processo licitatório nº 05/2021, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados
poderão obter informações e cópia do edital na sede da EE Hermelita
Soares Horta, localizada na rua Bolívia, n° 316, Matozinhos/MG –
CEP: 35.720-000 – Telefone (031) 37123608, e-mail: escola.141259@
educacao .mg .gov .br até o dia 17/09/2021, às 12h00 .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – KiTS MErENDA
ESCoLAr - PNAE PrESENCiAL
A Caixa Felícia Fernandes Campos torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 14/09/2021, às 15:00 horas,
Processo licitatório nº 005/2021, Modalidade Convite para aquisição
de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos do PNAE . os
interessados poderão obter informações e cópia do edital na sede da
ESCoLA ESTADuAL FELiCiA FErNANDES CAMPoS, localizada
na rua Domingos Gomes Ferreira, nº 254, Distrito de Mocambeiro,
na cidade de Matozinhos- MG- CEP 35 .720-000- telefone (31) 37128069, e-mail:escola.141275@educacao.mg.gov.br até o dia 13/09/2021
às 16:30 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS – KiTS MErENDA ESCoLAr- PrESENCiAL
A Caixa Felícia Fernandes Campos torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 14/09/2021, às 14:30horas,
Processo licitatório 006/2021, Modalidade Convite para aquisição de
gêneros alimentícios com recursos da alimentação escolar . os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da
ESCoLA ESTADuAL FELiCiA FErNANDES CAMPoS, localizada
na rua Domingos Gomes Ferreira, nº 254, Distrito de Mocambeiro, na
cidade de Matozinhos- MG, CEP-35 .720-000, telefone (31)3712-8069
ou por e-mail, no endereço:escola.141275@educacao.mg.gov.braté o
dia 13/09/2021 às 16:30 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA
– AGriCuLTurA FAMiLiAr (PrESENCiAL)
A Caixa Escolar Bento Gonçalves realiza Chamada Pública nº 04/2021
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 36 da resolução FNDE nº
06/2020, para habilitação e Projeto de venda até o dia 22/09/2021, às
14:00h, na EE Bento Gonçalves, localizada na Av . Bento Gonçalves
n°142 – CEP35 .720-000 – Telefone (31) 3712/2469, e-mail: escola.141194.caixaescolar@educacao.mg.gov.br
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE (virTuAL)
A Caixa Escolar AGNALDo EDMuNDo SiLvA torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/09/2021
às 12:00 horas, Processo licitatório nº 004/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE .
os interessados poderão obter informações e cópia do edital por meio
do endereço de e-mail: escola.230995@educacao.mg.gov.br da EE
AGNALDo EDMuNDo SiLvA, localizada na rua otavio rodrigues
de Andrade n° 132 – CEP 35 .774-000 – Telefone (031)3714-1092 até o
dia 13/09/2021 às 11 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Waldemar Pezzini” da Escola Estadual “Waldemar
Pezzini” que realizará a Chamada Pública nº 03/2021 com recursos do
PNAE Federal e/ou da Contrapartida Estadual 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 prevista artigo 22 da
resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia
24/09/2021, até às 9h 30 min ., na de forma exclusivamente por e-mail
da escola: Escola Estadual “Waldemar Pezzini” localizada em Matozinhos/MG, e-mail: escola .310646caixaescolar@educacao.mg.gov.br, ou
escola.310646@educacao.mg.gov.br, tel.: 3712:2809

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE
GENEroS ALiMENTiCioS – PNAE (virTuAL)
A Caixa Escolar Clotilde Americana Avelar torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15/09/2021, às 15:00
horas, Processo Licitatório nº 04/2021 .Modalidade CoNviTE para
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital por meio do endereço de e-mail: escola.141933.caixaescolar@educacao.mg.gov.br da
E .E . Professora Elza Moreira Lopes, localizada na rua das Papoulas, n° 200 – CEP 35 .701-385 – Telefone (031) 3772 .8287 até o dia
15/09/2021 às 10 horas .
51 cm -31 1526035 - 1
SrE CoroNEL FABriCiANo
ExTrAToDE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS – ALiMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar “Darcy ribeiro” torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar no dia 10/09/2021, às 11:00 horas, processo licitatório nº 09/2021, modalidade “Convite”, para aquisição de
gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar Estadual .
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo
na sede da EE “Herbert José de Souza-Betinho”, localizada na rua
Marechal rondon, n° 23, Cidade Nova, Santana do Paraíso – MG, CEP
35179-000, Telefone (31) 3821-5482, e-mail: escola.330540@educacao .mg .gov .br, até o dia 09/09/2021, às 12:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “Darcy ribeiro” realiza Chamada Pública nº 04/2021
para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do
empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais
interessados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação
para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº 04/2015, até o
dia 21/09/2021, às 09:30 horas, na sede da EE “Herbert José de SouzaBetinho”, localizada na rua Marechal rondon, n° 23, Cidade Nova,
Santana do Paraíso – MG, CEP 35179-000, Telefone (31) 3821-5482,
e-mail: escola.330540@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 “Almirante Toyoda” realiza Chamada Pública nº
04/2021 para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para a alimentação
escolar . os fornecedores individuais, grupos formais e grupos informais interessados deverão apresentar o projeto de venda e a documentação para habilitação prevista artigo 1º da resolução FNDE nº
04/2015, até o dia 21/09/2021, às 17:00 horas, na sede da EE “Almirante Toyoda”, localizada na rua Bolívia, n° 51, Cariru, ipatinga –
MG, CEP 35160-087, Telefone (31) 3825-1568, e-mail: escola .190993 .
financeiro@gmail.com. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão
disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
ExTrAToDE EDiTAL PArA CHAMADA
PuBLiCA-AGriCuLTurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “JoANiN ATZori” torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 21/09/2021, às 10:00 horas,
CHAMADA PuBLiCA nº 06/2021, para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, do empreendedor rural ou de suas organizações para alimentação escolar com recursos da Alimentação Escolar
Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . “Caetano Dias”, localizada na rua Principal, 78, Barra Grande, Mesquita – MG, CEP 35116-000; Telefone
(33) 3251-2001 e-mail: escola.191434@educacao.mg.gov.br até o dia
21/09/2021 às 08 horas .
11 cm -31 1526031 - 1
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS – AGriCuLTurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar São José torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 24/09/2021 às 9:00 horas, Chamada
Pública Unificada nº 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios
da Agricultura Familiar com recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Geraldo
de Andrade vilela, localizada na rua Cap . João Evaristo –537 Bairro
Jardim América – Carmo do rio Claro MG – CEP 37 .150 .000 – Telefone (035)35611398 – e mail: escola.115061@educacao.mg.gov.br até
o dia 23/09/2021, às 16:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS – CoNTrA-PArTiDA ESTADuAL
A Caixa Escolar de Furnas, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08 de setembro de 2021, às 12h00min,
Processo licitatório nº 02/2021 .Modalidade Convite para aquisição
de gêneros alimentícios com recursos da Contra-Partida Estadual .
os envelopes devem ser entregues até dia 08 de setembro de 2021,
às 12h00min, na escola . os interessados poderão obter informações e
cópia do edital completo na sede da Escola Estadual de Furnas, localizada na rua varginha n°770 – CEP 37 .945-000– Telefone (035) 35235434, e-mail: escola.114901@educacao.mg.gov.br. Até o dia 08 de
setembro de 2021, às 9h .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS
A Caixa Escolar da Escola Estadual de Capitólio torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/09/2021,
às 11:00 horas, Processo Licitatório nº 08/2021, Modalidade: convite,
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Contrapartida
Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia do edital
completo na sede da EE Modesto Antônio de oliveira, localizada na
rua Monsenhor Mário da Silveira n° 387 – Capitólio – CEP 37930-000
– Telefone (037) 3373-1433, e-mail:escola.114961@educacao.mg.gov.
br, até o dia 08/09/2021, às 17 h .
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ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS – AGriCuLTurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar Prof . João Menezes torna público, para conhecimento
dos interessados, que fará realizar no dia 22/09/2021 às 15 horas, Chamada Pública Unificada no 02/2021 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar com recursos do PNAE - Contrapartida .
os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo
na sede da EE Prof . João Menezes, localizada na rua Tenente Freitas,
555– Bairro Jardim Santo Antônio – Piumhi – MG – CEP 37 .925-000
– Telefone (0XX37)33713308 – e mail: escola.115703.caixaescolar@
educacao .mg .gov .br até o dia 22/09/2021, às 11:00 horas .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE
GÊNEroS ALiMENTÍCioS -PNAE
A Caixa Escolar Carlito Arantes de oliveira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13 de setembro de
2021, às 11:00 horas, Processo licitatório n 05/2021, Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE General Carneiro,
localizada na rua virgílio de Melo Franco n° 245, Centro – São roque
de Minas– CEP 37 .928-000 – Telefone (0xx37) 3433-1108, e-mail:
escola.115789.caixaescolar@educacao.mg.gov.br até o dia 10/09/2021
às 17h00 .
ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS – PNAE E CoNTrA PArTiDA
A Caixa Escolar Caetano Machado da Silveira, torna público para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/09/2021, às
10:30h, Processo licitatório nº 06/2021e seus anexos . Modalidade Convite para aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE e
Contra Partida . os interessados poderão obter informações e cópia do
edital completo na sede da EE Caetano Machado da Silveira, localizada
na rua Goiás , n° 1572 – Passos – MG – CEP 37900-226 Telefone
(0XX35) 3521-6455, e-mail: escola.115401.caixaescolar@educacaco.
mg .gov .br , até o dia 21/09/2021, às 13h .
15 cm -31 1526041 - 1
ExTrATo DE EDiTAL DE LiCiTAÇÃo PArA
AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE
– rECurSo FEDErAL e rECurSo ESTADuAL .
A Caixa Escolar Professora Suzana Dia Lage Soares torna público, para
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/09/2021,
às 09:00hs, Processo Licitatório no 02/2021, Modalidade Convite para
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE e Fonte Estadual . Termo de Compromisso no 946669/2021 e Termo de Compromisso no 950198/2021 . os interessados poderão obter informações e
cópias do edital completo na sede do CESEC - Professor Júlio de Carvalho Soares, localizada na rua Silveira Drumond, n° 176 - B . Santa
Luzia - Cidade: Ferros/MG - CEP 35 .800-000 - Telefone (031)38631404, e-mail: escola.102971@educacao.mg.gov.br até o dia 10/09/2021
às 09:00hs .
ExTrATo DE PuBLiCAÇÃo DE EDiTAL DE
CHAMADA PÚBLiCA - AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS
ALiMENTÍCioS - rECurSo FEDErAL E ESTADuAL
A Caixa Escolar Santo Hipólito realiza Chamada Pública Nº 03/2021
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, referente aos termos de compromissos 946689/2021 e 950218/2021, 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 26/2013, para habilitação e
Projeto de venda até dia 23/09/2021, às 08:00 (entrega dos envelopes);
09:00 (abertura dos envelopes), na Escola Estadual Antônio Loureiro
Sobrinho, localizada na rua Luiz Gonzaga, s/nº, Bairro Santo Hipólito, na cidade de João Monlevade (MG), CEP 35931-205, e-mail:
escola.103381@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da internet: http//portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
7 cm -31 1526118 - 1
DirEToriA DE GESTÃo DE CoNTrAToS E CoNvÊNioS
ExTrAToS DE TErMoS ADiTivoS
Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação N .º
62 .1 .3 .0045/2018 – Processo SEi nº 1260 .01 .0005139/2021-36 . Assinatura: 31/08/2021 . Partes: EMG/SEE e o instituto Superação -Formação pelo Esporte. Objeto: Ampliar a população beneficiada com a
execução do presente Acordo, bem como prorrogar avigência do instrumento original por mais 872 (oitocentos e setenta e dois) dias . Assinantes: izabella Cavalcante Martins e roberto Saddy Chade .
Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação – Processo SEi nº 1260 .01 .0047183/2019-45 . Assinatura: 31/08/2021 . Partes: EMG/SEE e a Fundação de Desenvolvimento Gerencial – FDG .
objeto: Prorrogação de vigência por mais 61 dias a partir de 01/09/2021
até 31/10/2021 . Assinantes: izabella Cavalcante Martins e José Martins
de Godoy .
ExTrAToS DE CoNvÊNioS
Extrato do CoNvÊNio nº 1261000780/2021 . Partícipes: SECrETAriA DE ESTADo DE EDuCAÇÃo e MuNiCiPio DE ruBELiTA . objeto: AQuiSiÇÃo EQuiPAMENToS DE iNForMáTiCA,
ELETroDoMÉSTiCoS, ELETroELETrÔNiCoS, MoBiLiário
ESCoLAr, PArQuE iNFANTiL E MATEriAiS DE CoNSuMo
DESTiNADoS Ao ATENDiMENTo DE ALuNoS MATriCuLADoS NAS ESCoLAS EM CorAÇÃo iNFANTiL, PEM CriANÇA
FELiZ, EM ANToNio SouZA PorTo, EM iBLANTiNA PiErES, CoNForME DESCriTo No PLANo DE APLiCAÇÃo DE
rECurSoS . valor do repasse: r$ 200 .004,97 . Dotação orçamentária
Estadual: 1261 12 361 106 4303 0001 3340 41 01 0 23 11261 12 361
106 4303 0001 4440 42 01 0 23 1 . Assinatura: 31/08/2021 . vigência:
730 dias .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEi nº
1260 .01 .0035274/2021-27 . Assinatura: 30/08/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Piedade de Ponte
Nova . objeto: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com
vistas à universalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Escola
até o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos convenentes
em ações nas redes estadual e municipal de ensino no MuNiCÍPio,
bem como a adjunção por parte do ESTADo/SECrETAriA de servidor pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e Especialista em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remuneração de servidores do quadro de pessoal de ambas as redes para
ocupar cargo de diretor de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos processos das diversas parcerias ESTADo/ MuNiCÍPio
para a melhoria da educação na região . vigência: 60 (sessenta) meses a
contar da data de sua publicação . Assinantes: Geniana Guimarães Faria
e Antonio Mayrink Bordoni .
ExTrATo DE ATA DE rEGiSTro DE PrEÇoS
Extrato da Ata de registro de Preços nº 03/2021 - Processo SEi nº
1260 .01 .0089098/2021-33 . Assinatura: 31/08/2021 . Partes: EMG/SEE
e a Achei indústria de Móveis LTDA . objeto: Estabelecer as condições que disciplinarão o registro de Preços para aquisiçãodeconjuntos escolares aluno e professor para atender demanda futura, mediante
contrato ou documento equivalente, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos, sob demanda, futura e eventual, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de
Minas Gerais . valor total: r$2 .007 .711,40 . vigência: 12 (doze) meses,
improrrogáveis, a contar da data de sua publicação . Assinantes: renata
Abdala Nascimbene e Alessandro Dimas rodrigues .
13 cm -31 1526278 - 1

uNivErSiDADE Do EStADo DE
miNAS GErAiS - uEmG
ExTrATo DE CoNvÊNio DE ESTáGio
Convênio de Estágio nº 91/2021 . Parte: SErviCo DE SANEAMENTo AMBiENTAL MuNiCiPAL - SESAM . objeto: Estágio para
estudantes da uEMG . Prazo: 05 (cinco) anos . vigência: 25/8/2021 a
24/8/2026 . Assinatura: 25/8/2021 .
1 cm -31 1526209 - 1

uNivErSiDADE EStADuAL DE
moNtES cLAroS - uNimoNtES
ExTrATo Do CoNTrATo Nº 9291649
Extrato do Contrato nº 9291649/2021 de Serviço, firmado entre o
ESTADo DE MiNAS GErAiS por meio do(a) uNiMoNTES e o(s)
fornecedor(es) 71 .483 .218/0001-92 - CoNSPAvi CoNSTruTorA
E PAviMENTADorA LTDA - EPP, Processo de compra nº 2311021
000029/2021, Tomada de Preços . objeto: Contratação de Serviços
de engenharia para reforma e adequações da cobertura do Prédio 05
“reitoria” do campus universitário Professor Darcy ribeiro .Processo
SEi: 2310 .01 .0007643/2021-26 . valor total: r$ 94 .508,79 . vigência: 6
meses, a partir da data da publicação de seu extrato no Diário Oficial
do Estado de Minas Gerais . Dotação(oes) orçamentária(s) nº: 2311 .12
 .122 .705 .2500 .0001 .449051 .07 .0 .10 .1 . Assinatura: 31/08/2021 . Signatários: pela contratada João Paulo rabelo de Mesquita, pela contratante
Aloysio Afonso rocha vieira .
3 cm -31 1525936 - 1
AviSo DE LiCiTAÇÃo – PrEGÃo ELETrÔNiCo
A universidade Estadual de Montes Claros – uNiMoNTES, através do
Hospital universitário Clemente de Faria – HuCF, torna público que
realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão sob o nº . 52/2021,
processo 2311076 333/2021, do tipo Eletrônico, para a aquisição deequipos para bomba de infusão de soluções parenterais e enterais, com
a cessão em regime de comodato de bombas de infusão . o referido
certame será realizado por meio de sistema eletrônico, pelo site: www .
compras .mg .gov .br e terá como referência, o horário de Brasília – DF .
As propostas comerciais deverão ser encaminhadas até as 08h59min do
dia 17/09/2021 pelo endereço eletrônico acima determinado . A abertura
da sessão pública do referido certame será no dia 17/09/2021, às 09h .
os interessados poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos pelo
site: www .compras .mg .gov .br e www .unimontes .br . Quaisquer outras
informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo
e-mail: pregao.hucf@unimontes.br.
Priscilla izabella Fonseca Barros de Menezes – Superintendente .
AviSo DE LiCiTAÇÃo – PrEGÃo ELETrÔNiCo
A universidade Estadual de Montes Claros – uNiMoNTES, através do
Hospital universitário Clemente de Faria – HuCF, torna público que
realizará Licitação Pública, na modalidade Pregão sob o nº . 58/2021,
processo 2311076 396/2021, do tipo Eletrônico, para a prestação de
serviço de fornecimento de refeições prontas (transportadas) para
pacientes em horário de atendimentono Centro Mais vidada região
macronorte,para umperíodo de 12 (doze) meses . o referido certame
será realizado por meio de sistema eletrônico, pelo site: www .compras .
mg .gov .br e terá como referência, o horário de Brasília – DF . As propostas comerciais deverão ser encaminhadas até as 08h59min do dia
20/09/2021 pelo endereço eletrônico acima determinado . A abertura
da sessão pública do referido certame será no dia 20/09/2021, às 09h .
os interessados poderão ter acesso ao respectivo Edital e anexos pelo
site: www .compras .mg .gov .br e www .unimontes .br . Quaisquer outras
informações poderão ser obtidas pelo telefone: (38) 3224-8229 ou pelo
e-mail: pregao.hucf@unimontes.br.
Priscilla izabella Fonseca Barros de Menezes – Superintendente .
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