
 48 – terça-feira, 20 de abril de 2021 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
MÉDICo ANEStESIoLoGIStA

Classificação unidade Função Inscrição Nome do Candidato Nota validada Nota Entrevista Nota Final Situação
1º FHEMIG - IrS MEDICo ANEStESIoLoGIStA 210020288 LuCIA FErNANDES ALEIxo 30,00 57,50 87,50 Classificado

MÉDICo PSIQuIAtrA
Classificação unidade Função Inscrição Nome do Candidato Nota validada Nota Entrevista Nota Final Situação

1º FHEMIG - IrS MEDICo PSIQuIAtrA 210020163 ANDrE MAIA SoArES 20,00 60,00 80,00 Classificado
2º FHEMIG - IrS MEDICo PSIQuIAtrA 210020237 FELIPE DE SouZA SIMIL 10,00 60,00 70,00 Classificado
3º FHEMIG - IrS MEDICo PSIQuIAtrA 210020644 ANDrE SILvA CAMPoS Do AMArAL 0,00 53,00 53,00 Classificado
4º FHEMIG - IrS MEDICo PSIQuIAtrA 210020608 ANA LuISA EuLALIo DE CAStro 4,00 47,00 51,00 Classificado

rECrEADor EDuCACIoNAL
Classificação unidade Função Inscrição Nome do Candidato Nota validada Nota Entrevista Nota Final Situação

1º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020529 APArECIDA ALvES roDrIGuES 40,00 59,00 99,00 Classificado
2º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020642 IvANIA INEZ SANtoS KALIL 40,00 58,50 98,50 Cadastro reserva
3º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020530 NorMA SuELI DoS SANtoS SouZA 40,00 54,50 94,50 Cadastro reserva
4º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020331 ErNEStINA APArECIDA CoStA 33,00 59,00 92,00 Cadastro reserva
5º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020641 roSENILDA LIMA PIrES 40,00 52,00 92,00 Cadastro reserva
6º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020640 MArLENE LuCIA BArBoSA 40,00 51,00 91,00 Cadastro reserva
7º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020057 MErCIA StAEL DE SouZA 29,00 54,00 83,00 Cadastro reserva
8º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020230 MArIA Do CArMo oLIvEIrA 31,00 50,50 81,50 Cadastro reserva
9º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020226 roSANE MArIA DA SILvA tEoDoro 29,00 50,00 79,00 Cadastro reserva
10º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020374 SANDrA MArIA GoMES DA SILvA 29,00 49,50 78,50 Cadastro reserva
11º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020621 JANEtE APArECIDA EuGENIo 27,00 49,50 76,50 Cadastro reserva
12º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020643 INEZ ALvES PINHEIro 27,00 49,00 76,00 Cadastro reserva
13º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020070 LuCIANE FErNANDES DE AMorIM 28,00 48,00 76,00 Cadastro reserva
14º FHEMIG - IrS rECrEADor EDuCACIoNAL 210020422 AMANDA BArrEto MorEIrA 27,00 47,50 74,50 Cadastro reserva

Leonan Felipe dos Santos
Diretor de Gestão de Pessoas FHEMIG

48 cm -19 1470681 - 1

AvISo DE LICItAÇÃo
A FHEMIG, através do Hospital regional de Barbacena Dr . José Amé-
rico - HrBJA, unidade 0525005, torna público que realizará o seguinte 
PrEGÃo ELEtrÔNICo: Processo 92/2021, no dia 05/05/2021, às 
09:00 horas, para Aquisição de medicamentos padronizados (ome-
prazol Iv e Heparina Iv), para o Hospital regional de Barbacena Dr . 
José Américo . As Propostas Comerciais e os documentos exigidos para 
habilitação deverão ser encaminhados por meio do site www .compras .
mg .gov .br até a data e horário marcado para a abertura da sessão . o 
Edital pode ser obtido no portal de compras: www .compras .mg .gov .
br ou no setor de Compras/HrB/FHEMIG Barbacena/MG – tel .(32) 
3339-1644 – e-mail: hrb.compras@fhemig.mg.gov.br.

3 cm -19 1470758 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtoS E tErMoS ADItIvoS 
Do HoSPItAL rEGIoNAL JoÃo PENIDo

Espécie: 3º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ HRJP e Mhe-
dica Serviços Especializados em Manutenção de Equipamentos Médi-
cos Hospitalares Eirelli-EPP  objeto: Prestação de serviços técnicos 
de manutenção preventiva, corretiva, teste de segurança elétrica e cali-
bração, com fornecimento de peças de manutenção preventiva para 
aparelhos de anestesia e monitor multiparâmetro marca MINDrAY .
valor: r$ 38 .400,00 vigência: 14/04/2021 a 13/04/2022 Número 
do Processo: 105/2017 Modalidade: Pregão Dotação orçamentária: 
2271 .10 .302 .045 .4177 .0001objeto de gasto: 339039-21 Fonte: 10 .1
Data de Assinatura: 07/04/2021 

Diovanni Muradas Couto
Chefe Serviço de Compras- HrJP/FHEMIG

3 cm -19 1470526 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtoS E tErMoS ADItIvoS 
Do HoSPItAL rEGIoNAL JoÃo PENIDo 

Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/
HrJP e a Empresa áPICE HEALtHCArE EQuIPAMENtoS MÉDI-
CoS HoSPItALArES LtDA . objeto:PrEStAÇÃo DE SErvIÇoS 
tÉCNICoS DE MANutENÇÃo PrEvENtIvA, INCLuINDo 
CALIBrAÇÃo E tEStE DE SEGurANÇA ELÉtrICA, MANu-
tENÇÃo CorrEtIvA,CoM ForNECIMENto DE PEÇAS DE 
MANutENÇÃo PrEvENtIvA DE troCA PErIÓDICA PArA 
vENtILADorES PuLMoNArES DA MArCA INtErMED PEr-
tENCENtES HoSPItAL rEGIoNAL JoÃo PENIDo .valor: r$ 
83 .203,11vigência: 12/04/2021 A 11/04/2022 Número do Processo: 
130/2017 Pregão nº 020/2017  Dotação orçamentária:2271 .10 .302 .04
5 .4177 .0001objeto de Gasto: 3921-Fonte 10 .1
Data da Assinatura do tA : 09/04/2021 

Diovanni Muradas Couto
Chefe Serviço de Compras- HrJP/FHEMIG

4 cm -19 1470523 - 1

ExtrAto DE tErMo DE rESCISÃo Do HoSPItAL 
MAtErNIDADE oDEtE vALADArES/FHEMIG

Espécie: Termo de Rescisão Amigável ao Contrato firmado entre a 
FHEMIG/ Mov e o (a) Schneider Elevadores LtDA .objeto: rescisão 
amigável do Contrato nº 9195964, assinado em 02/08/2018 e publicado 
no Diário Oficial de Minas Gerais em 04/08/2018, cujo objeto é a Pres-
tação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Elevado-
res . Número do Processo: 43/2018 Modalidade: PrEL .Fundamentação 
Legal: Art . 78, II e xvIII e Art . 79, II da Lei Federal 8 .666/93 (e suas 
posteriores modificações) Data de Assinatura: 16/04/2021

3 cm -16 1470399 - 1

ExtrAto DE SuSPENSÃo Do EDItAL FHEMIG Nº 01/2021
o Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Fundação Hospita-
lar do Estado de Minas Gerais – FHEMIG, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas pela Lei nº 7 .088, de 03 de outubro de 1977, Lei Esta-
dual nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, e pelo Decreto nº 47 .852 de 31 
de janeiro de 2020, e considerando o disposto na Lei Estadual nº 23 .081 
de 2018, no Decreto Estadual nº 47 .553 de 2018 e no Decreto Estadual 
n° 47 .742 de 2019, considerando o teor da medida liminar deferida nos 
autos da Ação Civil Pública nº 5041861-34-2021 .8 .13 .0024, movida 
pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em face da Fhemig 
e do EMG, que determinou a suspensão do Edital Fhemig nº 01/2021, 
processo de seleção pública de entidade sem fins lucrativos, para cele-
brar contrato de gestão do Hospital regional Antônio Dias – HrAD, 
determina a suspensão do Edital Fhemig nº 01/2021 até ulterior deci-
são judicial .

Belo Horizonte, 19 de abril de 2021 .
renata Ferreira Leles Dias

Presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais .
4 cm -19 1470891 - 1

CoMPLExo HoSPItALAr DE urGÊNCIA
HoSPItAL JoÃo xxIII

AvISo DE rAtIFICAÇÃo
O Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças da FHEMIG ratifica atos 
do Diretor do Complexo Hospitalar de urgência, nos termos do Art . 26 
da Lei Federal nº 8 .666/93 e suas alterações posteriores, Processo nº . 
0501044 68/2021, Inexigibilidade de Licitação, referente à AQuISI-
ÇÃo DE ACESSÓrIoS DE MoNItorES MuLtIPArÂMEtroS, 
APArELHoS DE ANEStESIA E vENtILADorES PuLMoNAr 
DA MArCA DrAGEr, PErtENCENtE A uNIDADE Do CHu- 
HJxxIII ., através da empresa DrAGEr INDÚStrIA E CoMErCIo 
LtDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02 .535 .707/0001-28, com custo esti-
mado r$ r$ 558 .869,25 (QuINHENtoS E CINQuENtA E oIto 
MIL, oItoCENtoS E SESSENtA E NovE rEAIS E vINtE E 
CINCo CENtAvoS) .Belo Horizonte, 16 de abril de 2021 .

4 cm -19 1470406 - 1

ExtrAto DE CoNtrAtoS E tErMoS ADItIvoS 
DA CASA DE SAÚDE PADrE DAMIÃo/FHEMIG .

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ 
CSPD e (a) No FIrE ExtINtorES E SErvIÇoS LtDA .  objeto: 
Prorrogação de vigência para o período de 12(doze)meses .  26 .06 .2021 
a 25 .06 .2022;  valor: r$ 3 .325,94 (total Estimativo)  Número do Pro-
cesso: 42/2020 - Modalidade: PrEL . Nº 05/2020 .  Dotação orçamen-
tária: 2271 .10 .302 .045 .4 .176-0001:  objeto de Gasto: 339039-21 – 
Fonte: 10 .1  Data de Assinatura: 19/04/2021

2 cm -19 1470416 - 1

SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo
ExtrAtoS DE EDItAIS PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS – SrE ItAJuBá/MG

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar PADrE LEoNArDo HENDrIKS torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/04/2019, 
às 10h00, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade ONLINE para 
aquisição de gêneros alimentícios NÃo PErECÍvEIS E PErECIvÉIS 
com recursos do PNAE/CoNtrAPArtIDA EStADuAL . os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo, EXCLU-
SIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço eletrônico: esco-
la.55298@educacao.mg.gov.br, do das 07h do dia 13/04/2021, até às 
17h do dia 28/04/2021 . 

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar “Professor Arcádio do Nascimento Moura” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
29/04/2021, às 09h00, Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com 
recursos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do 
endereço eletrônico: escola.56201.financeiro@educacao.mg.gov.br, até 
o dia 28/04/2021, às 12h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar “Professor Arcádio do Nascimento Moura” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
29/04/2021, às 10h00, Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis com recur-
sos do PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do 
endereço eletrônico: escola.56201.financeiro@educacao.mg.gov.br, até 
o dia 28/04/2021, às 12h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar João ribeiro de Carvalho  torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia  26/04/2021, às 10h00, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade CONVITE para aquisição 
de gêneros alimentícios  não perecíveis com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo, 
ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço eletrônico: 
escola.54836@educacao.mg.gov.br, até o dia 16/04/2021, às10h00.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE 

A Caixa Escolar Sebastião Machado torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/04/2021, às 09h30, Pro-
cesso licitatório nº 05/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios não perecíveis, com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo, 
ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço eletrônico: 
escola.56294.financeiro@educacao.mg.gov.br , até o dia 29/04/2021, 
às 09h00 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE 

A Caixa Escolar Sebastião Machado torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/04/2021, às 10h00, Pro-
cesso licitatório nº 06/2021, Modalidade Convite para aquisição de 
gêneros alimentícios não perecíveis, com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo, 
ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço eletrônico: 
escola.56294.financeiro@educacao.mg.gov.br , até o dia 29/04/2021, 
às 09h00 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Coronel Casimiro Osório torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/04/2021, às 
9h00min, Processo licitatório nº 001/2021, 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, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do 
endereço eletrônico: escola.55361@educacao.mg.gov.br, até o dia 
27/04/2021 às 17h00min .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Coronel Casimiro Osório torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/04/2021, às 
10h00min, Processo licitatório nº 002/2021, 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, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do 
endereço eletrônico: escola.55361@educacao.mg.gov.br, até o dia 
27/04/2021 às 17h00min .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Coronel Casimiro Osório torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/04/2021, às 
13h00min, Processo licitatório nº 003/2021, 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, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do 
endereço eletrônico: escola.55361@educacao.mg.gov.br, até o dia até o 
dia 27/04/2021 às 17h00min .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Coronel Casimiro Osório torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/04/2021, às 
14h00min, Processo licitatório nº 004/2021, 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, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do 
endereço eletrônico: escola.55361@educacao.mg.gov.br, até o dia 
27/04/2021 às 17h00min .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Padre Mário Pennock torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 28 /04/2021, às 09h00, 
Processo licitatório nº 01/2021, 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, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço 
eletrônico: escola.55565.financeiro@educacao.mg.gov.br, até o dia 
27/04/2021, às 09h00 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Florival xavier torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 29/04/2021, às 10h00, Processo 
licitatório nº 02//2020, 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, 
ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço eletrônico: 
escola.55531.financeiro@educacao.mg.gov.br, do dia 22/04/2021, às 
7h30 a  28/04/2021, às 13h00 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Marquês de Sapucaí torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 28 /04/2021, às 11h00, Pro-
cesso licitatório nº 01/2021, 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, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço 
eletrônico: escola.55000.financeiro@educacao.mg.gov.br, até o dia 
27/04/2021, às 17h00 .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS– PNAE

A Caixa Escolar Prof . Estácio tavares de Melo torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 29/04/2021, às 
09 h e 30 min, Processo licitatório nº 002/2021, Modalidade Convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos do 
PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo, ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL, através do endereço 
eletrônico: escola.55425.financeiro@educacao.mg.gov.br, até o dia 
28/04/2021, às 16 h .

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Mario Casassanta torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 30 /04/2021, às 17 horas, 
Processo licitatório nº 01/2021, Modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios (não perecíveis) com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo, 
ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço eletrônico: 
escola.56235@educacao.mg.gov.br, até o dia 30/04/2021, às 16horas.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Mario Casassanta torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 30 /04/2021, às 17:30 horas, 
Processo licitatório nº 02/2021, Modalidade convite para aquisição 
de gêneros alimentícios (não perecíveis) com recursos do PNAE . os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo, 
ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL,  através do endereço eletrônico: 
escola.56235@educacao.mg.gov.br, até o dia 30/04/2021, às 16horas.

ExtrAto DE EDItAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENtÍCIoS-PNAE

A Caixa Escolar Delfim Moreira torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 27 / 04/ 2021, às 15h00, Processo 
Licitatório nº 01/ 2021, Modalidade Convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo, 
ExCLuSIvAMENtE Por E-MAIL, através do endereço eletrônico: 
escola.175137@educacao.mg.gov.br, até o dia 26/ 04/ 2021, às 17h00.

36 cm -19 1471074 - 1

DIrEtorIA DE GEStÃo DE CoNtrAtoS E CoNvÊNIoS
ExtrAtoS DE CoNvÊNIoS

Extrato do Convênio de Cooperação Mútua – Processo SEI nº 
2310 .01 .0003209/2021-46 . Assinatura: 15/04/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e a universidade Estadual de Mon-
tes Claros -uNIMoNtES . objeto: oportunizar aos acadêmicos matri-
culados nos cursos de Licenciatura Plena, ofertados pela unimontes, 
vivenciarem o Estágio Curricular Supervisionado na Educação Básica, 
de modo a articular teoria e prática, trabalhando, adaptando e criando 
conteúdos adequados à aplicação nos ensinos fundamental e médio da 
rede estadual de educação . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da 
data de sua publicação . Assinantes: Geniana Guimarães Faria e Antô-
nio Alvimar Souza .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0025746/2021-39 . Assinatura: 16/04/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Pratinha . objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização 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 perten-
cente 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 melho-
ria da educação na região . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da 
data de sua publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e John 
Wercollis de Morais .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0023808/2021-82 . Assinatura: 08/04/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Belo vale . objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização 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 Educa-
ção Básica e a autorização de afastamento sem remuneração de ser-
vidores do quadro de pessoal de ambas as redes para ocupar cargo de 
diretor de escola, assegurando maior agilidade na tramitação dos pro-
cessos das diversas parcerias EStADo/ MuNICÍPIo para a melhoria 
da educação na região . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data 
de sua publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Waltenir 
Liberato Soares .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0019235/2021-72 . Assinatura: 14/04/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Barbacena . objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização 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 publi-
cação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Carlos Augusto Soares 
do Nascimento .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0024032/2021-48 . Assinatura: 08/04/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Bonfim. Objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização 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 educa-
ção na região . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua 
publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Gustavo Marques 
ribeiro .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0020068/2021-85 . Assinatura: 16/04/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Alterosa . objeto: 
Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à uni-
versalização 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 perten-
cente 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 melho-
ria da educação na região . vigência: 60 (sessenta) meses a contar da 
data de sua publicação . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Mar-
celo Nunes de Souza .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0023313/2021-61 . Assinatura: 15/04/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de Conceiçãodas 
Pedras . objeto: Estabelecer a mútua cooperação entre os partícipes, 
com vistas à universalização e melhoria da Educação Básica – Pré-Es-
cola até o Ensino Médio, mediante aplicação de recursos dos conve-
nentes em ações nas redes estadual e municipal de ensino no MuNI-
CÍPIo, 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 tra-
mitação 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: rosa Maria da Silva reis 
e Benedito Carlos Pereira .

Extrato do Convênio de Mútua Cooperação – Processo SEI nº 
1260 .01 .0020052/2021-32 . Assinatura: 24/03/2021 . Partes: EMG/
Secretaria de Estado de Educação e o Município de São Joaquim de 
Bicas . 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 servi-
dor pertencente à carreira de Professor de Educação Básica e Especia-
lista em Educação Básica e a autorização de afastamento sem remu-
neração de servidores do quadro de pessoal de ambas as redes para 
ocupar cargo de diretor de escola, assegurando maior agilidade na tra-
mitação 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: rosa Maria da Silva reis 
e Antônio Augusto resende Maia .

ExtrAtoS DE tErMoS DE rESCISÃo
Extrato do termo de rescisão doConvênio nº810/2016 – Processo SEI 
nº 1260 .01 .0023808/2021-82 . Assinatura: 08/04/2021 . Partes: EMG/
SEE e oMunicípio deBelo vale . objeto: Em conformidade com o 
artigo 79, inciso II e artigo 116 da Lei Federal n .º 8 .666 de 21 de junho 
1993,fica rescindido em todos os seus termos, o Convênio n° 810/2016, 
assinado em 21/07/2016, com vigência de 60 (sessenta) meses a contar 
da data de sua publicação, qual seja,22/07/2016, que objetivaestabele-
cer a mútua cooperação entre os partícipes, com vistas à universaliza-
ção 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, assegurando maior agi-
lidade na tramitação dos processos e garantindo a efetiva participação 
da comunidade nos procedimentos que visam à participação da admi-
nistração pública nas diversas parcerias EStADo/ MuNICÍPIo para a 
melhoria da educação na região . Assinantes: rosa Maria da Silva reis 
e Waltenir Liberato Soares .

Extrato do termo de rescisão doConvênio nº0779 – Processo SEI nº 
1260 .01 .0019235/2021-72 . Assinatura: 14/04/2021 . Partes: EMG/SEE 
e oMunicípio deBarbacena . objeto: Em conformidade com o artigo 79, 
inciso II e artigo 116 da Lei Federal n.º 8.666 de 21 de junho 1993,fica 
rescindido em todos os seus termos, o Convênio n° 0779, assinado em 
14/06/2016,com vigência de 60 (sessenta) meses a contar da data de 
sua publicação, qual seja, 15/06/2016, que objetivaestabelecer a mútua 
cooperação entre os partícipes, com vistas à universalização e melhoria 
da Educação Básica – Pré-Escola até o Ensino Médio, mediante aplica-
ção de recursos dos convenentes em ações nas redes estadual e munici-
pal de ensino no município, assegurando maior agilidade na tramitação 
dos processos e garantindo a efetiva participação da comunidade nos 
procedimentos que visam à participação da administração pública nas 
diversas parcerias EStADo/ MuNICÍPIo para a melhoria da educa-
ção na região . Assinantes: rosa Maria da Silva reis e Carlos Augusto 
Soares do Nascimento .
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