










 160 – sábado, 10 de Junho de 2017 diário do exeCutivo Minas Gerais - Caderno 1
1º Termo Aditivo ao Contrato nº 9039256/2015/, EMG/SEESP e a 
empresa Claro S/A . . Objeto: Alterar a Cláusula Nona do Contrato Ori-
ginal para prorrogar a vigência pactuada, que, a partir deste instrumento 
passará a ser de 12/06/2017 a 12/06/2019, nos termos do art . 57, inc .II, 
da Lei nº 8 .666/93 . Assinatura: 09/06/2017 .

1 cm -09 972706 - 1
Doação nº 0009/2017 . Partes: SEESP e MuNICÍPIO DE BAEPEN-
DÍ-MG. Doação em caráter definitivo e sem encargos de 16 (equipa-
mentos de ginastica ao ar livre) no valor total de R$ 26 .502,92 . vigên-
cia: A partir da data de publicação do seu extrato . Assinam: Ricardo 
Alexandre Sapi, pelo Doador e Hilton Luiz de Carvalho Rollo, pelo 
Donatário .
Doação nº 0029/2017 . Partes: SEESP e MuNICÍPIO DE FRuTAL-MG . 
Doação em caráter definitivo e sem encargos de 08 (equipamentos de 
ginastica ao ar livre) no valor total de R$ 13 .251,46 . vigência: A partir 
da data de publicação do seu extrato . Assinam: Ricardo Alexandre Sapi, 
pelo Doador e Maria Cecília Marchi Borges, pelo Donatário .

3 cm -09 972844 - 1

Secretaria de eStado de 
planeJamento e GeStão

ATO DE SuSPENSÃO DE ExECuÇÃO CONTRATuAL
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio de sua Sub-
secretária de Gestão de Pessoas Warlene Salum Drumond Rezende, 
SuSPENDE, por 90dias, prorrogáveis por mais 30, a execução do 
CONTRATO 9052198 (antigo 1361/2014), celebrado com a empresa 
Engineering do Brasil S/A e o Estado de Minas Gerais, por intermédio 
da SEPLAG, como contratante principal, com fundamento no artigo 
57,§1º, II, III, v e vI da lei Federal nº 8 .666/93 e em conformidade ao 
e-mail datado de 01 de junho de 2017, reunião ocorrida em 05 de junho 
de 2017, nota explicativa e demais elementos contidos no processo . 
Assina: Warlene Salum Drumond Rezende .

3 cm -09 972963 - 1
Aviso de Audiência Pública: Contratação de fornecedor especializado 
na prestação mensal do Serviço Telefônico Fixo Comutado – STFC
Objeto: Contratação de fornecedor especializado na prestação mensal 
do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), na modalidade Local, 
tráfego local em chamadas fixo para fixo e fixo para móvel, na moda-
lidade Longa Distância Nacional, fixo para fixo e fixo para móvel, na 
modalidade Longa Distância Internacional e na modalidade Discagem 
Direta Gratuita (DDG) Tridígito e 0800 com link’s de voz para reali-
zação de telemarketing ativo, mediante contrato, para atendimento aos 
Órgãos / Entidades do Governo de Minas Gerais .
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio da Sub-
secretaria do Centro de Serviços Compartilhados CONvIDA os inte-
ressados na contratação supracitada a participarem da AuDIÊNCIA 
PÚBLICA para continuidade de discussão do Termo de Referência e 
seus anexos, no dia 29/06/2017, as 09h30min, a ser realizada na Cidade 
Administrativa Presidente Tancredo Neves, Prédio Gerais, 13º andar, 
sala de reunião nº 6 e 7, situada na Rodovia Papa João Paulo II, 4 .001 – 
Bairro Serra verde – Belo Horizonte/MG – CEP 31 .630-901 .
Os interessados poderão apresentar comentários, dúvidas e sugestões 
para o aprimoramento do Termo de Referência, previamente à reali-
zação da audiência, encaminhando suas manifestações até o dia 26 de 
junho de 2017, com a identificação do respectivo autor (nome, RG, 
CPF ou CNPJ, endereço, e-mail e telefone) para o endereço eletrônico 
thiago .nunes@planejamento .mg .gov .br e gustavo .caldeira@planeja-
mento .mg .gov .br

6 cm -09 972441 - 1

fundação João pinHeiro

 Contratada: DHZ Comércio De Suprimentos Ltda . FJP/PJ 97/17 . 
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática por demanda . Ref: 
PE 27/2017, Lei 14 .167/2002, Decreto 44 .786/2008, LF 8 .666/93 e NJ/
PJ 130 /17 . valor: R$ 29 .498,00 . vigência: 12 meses . DO: 2061 4 571 
165 4403 1 3 3 90 30 16 1 70 1 / 2061 4 122 701 2002 1 3 3 90 30 16 
0 60 1 2061 4 122 701 2002 1 3 3 90 30 16 0 10 1 . Belo Horizonte, 09 
de junho de 2017 .

2 cm -09 972806 - 1

inStituto de previdência doS ServidoreS 
do eStado de minaS GeraiS

 RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO
 HOSPITAIS Nº 16/2017

 Retificação, em virtude de incorreção verificada no original, publicado 
na edição do dia 07/06/2017 . Inclui-se o município de Lima Duarte à 
listagem dos municípios contemplados neste Edital
 1 .1 O inteiro teor deste Edital, incluindo seus Anexos, estará disponível 
no endereço eletrônico do IPSEMG: www .ipsemg .mg .gov .br .
 Belo Horizonte, 09 de maio de 2017 . Hugo vocurca Teixeira - Presi-
dente do IPSEMG

2 cm -09 972889 - 1
Extrato: 1° Aditivo Contrato 9054892/16 . Contratada: Indalabor Indaiá 
Lab . Farmacêutico Ltda . . Objeto: Prorrogação . vigência: 07/06/17 a 
06/06/18 . valor: R$ 384 .900,00 . Dot: 2011 10 302 732 4166 339030 . 
Base: art . 57, I, §2º, Lei 8 .666 . João Baptista S . Neto – Dipgf e Marta 
Otoni Lara – Contratada

Extrato: 2° Termo Aditivo Contrato 9034864/15 . Contratada: Datamed 
Ltda . Objeto: Prorrogação . vigência: 02/06/17 a 01/06/18 . valor: R$ 
215 .178,08 . Dot: 2011 10 302 701 4166 339039 . Base: art . 57, II, §2º, 
Lei 8 .666 . João Baptista S . Neto – Dipgf e Carlos Cezar S . Teixeira 
– Contratada

Extrato: 3° Aditivo ao Convenio nº 03/15 . Conveniada: Pontifícia uni-
versidade Católica de Minas Gerais - PuC . Objeto: Prorroga e altera . 
vigência: 02/06/17 a 01/06/19 . valor: sem ônus . Base: art . 57, II, §2º, 
art . 65, II, e art . 116, caput, da Lei 8 .666 . João Baptista S . Neto – Dipgf 
e Evanilde Maria Martins – Conveniada

Extrato: Contrato 9143467/17. Contratada: Boston Scientific do Bra-
sil. Objeto: Aquisição material médico hospitalar para hemodinâ-
mica – Pregão 2012008 .154/17 . vigência: 12 meses deste . valor: R$ 
11 .899,96 . Dot .: 2011 10 302 071 4166 339030 . João Baptista S . Neto 
– Diretor e Sandra dos S . Felix – Contratada

5 cm -09 972910 - 1
E R R A T A

Referência: Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 2012024 .001/2017 . 
Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços de assistência técnica, manutenções preventiva e corretiva de sis-
tema de refrigeração em equipamentos tipo Split, vRF, Self, Cassete, 
ACJ e Chiller integrado ao sistema de ar condicionado central com ope-
ração assistida nos sistemas de automação, com fornecimento integral 
de peças, materiais e mão de obra, alocados em diversas unidades do 
IPSEMG, pelo período de 12 (doze) meses .
Correção: No subitem 7 .4 .6 do Edital da licitação em referência passa a 
prevalecer a seguinte redação, em correção à redação anterior:
7.4.6 Certificado de ter em seu quadro 01 (um) Técnico de Manuten-
ção e 01 (um) Supervisor Técnico detentores de Certificados de Trei-
namentos em unidades resfriadoras de líquido, tipo Water Chiller, com 
circuito microprocessado e detentores de Certificados de Treinamentos 
em unidades de tratamento de ar, tipo fan coil .
Considerando que a correção ora feita no referido subitem do Edital 
não afeta a formulação das propostas pelos licitantes, ficam manti-
das a data e a hora fixadas pelo subitem 1.2 do instrumento convo-
catório supracitado para a abertura da sessão do Pregão Eletrônico nº 
2012024 .001/2017, nos termos do art . 11, § 2º, inciso III, do Decreto 
estadual nº 44 .786/2008 e do art . 21, § 4º, da Lei federal nº 8 .666/93 . 
Belo Horizonte, 09 de junho de 2017 . Rúbia Mara Fernandes Pinto – 
Gerente de Compras de Materiais e Serviços do IPSEMG .

5 cm -09 972421 - 1

minaS GeraiS adminiStração 
e ServiçoS S.a

MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERvIÇOS S .A .
Pregão Eletrônico nº: 028/2017

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE EQuIPAMENTOS DE PRO-
TEÇÃO INDIvIDuAL (EPI) – BOTAS DE SEGuRANÇA E CON-
JuNTO IMPERMEávEL PARA MOTOCICLISTA

ATA nº 001: FORTE SINAL EQuIPAMENTOS - EIRELI (CNPJ 
26 .729 .755/0001-15), Lote 01, valor: R$105 .900,00;
ATA nº 002: RNS COMÉRCIO LTDA . - ME (CNPJ 
22 .202 .833/0001-78), Lote 02, valor: R$14 .709,50;
ATA nº 003: M&A MOTO PEÇAS LTDA. - EPP (CNPJ 
04 .175 .077/0001-53), Lote 03, valor: R$23 .000,00 .

 Belo Horizonte, 09 de junho de 2017 .
Equipe do Pregão da MGS

3 cm -09 972902 - 1

Secretaria de eStado de 
deSenvolvimento econÔmico, ciência, 

tecnoloGia e enSino Superior

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENvOLvIMENTO 
ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
ENSINO SuPERIOR DE MINAS GERAIS .

DECISÃO DE RECuRSO
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, através de seu Pregoeiro e após diligência 
junto à área técnica demandante desta Secretaria, informamos que os 
recursos ora apresentados pelas empresas Arenna Informática Ltda e 
Microtécnica Informática Ltda, referente ao pregão 003/2017, processo 
de compra 010/2017, foram acatados . Será dada continuidade a sessão 
do pregão que será realizada no dia 13/06/2017 às 10hs, para oportuni-
dade aos licitantes subsequentes interessados aos lotes 03 e 04 .
Belo Horizonte, 09 de junho, de 2017 .
Miguel Corrêa da Silva Júnior - Secretário de Estado/SEDECTES 
- MG

4 cm -09 972521 - 1

banco de deSenvolvimento 
de minaS GeraiS

Convênio de cessão de empregado nº 3882/2017 . Cessionária: Pre-
feitura Municipal de Belo Horizonte . Objeto: Cessão pelo BDMG a 
Cessionária, da empregada, Lívia Moraes Torres . valor: R$ 195 .000,00 
(cento e noventa e cinco mil reais) . Prazo: até 31/12/2017 . Data da assi-
natura: 18/05/2017 .

 EDITAL 025/2016 - CREDENCIAMENTO - HOMOLOGAÇÃO
O BDMG torna pública a homologação, pela autoridade competente, do 
credenciamento e a adjudicação do objeto, em 09/06/2017, ao corretor 
de imóveis listado a seguir: Gabriel Pereira de Moraes Filho .

3 cm -09 972913 - 1

fundação de amparo à peSQuiSa 
do eStado de minaS GeraiS

 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de Minas Gerais - FAPEMIG

Assunto: Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 2 .215/15 . Contratante: Fundação de Amparo à Pes-
quisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG . Contratada: Consór-
cio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica . Objeto: prorrogação da vigência 
do contrato original, por mais 12 (doze) meses, a partir de 29/05/2017 
até 28/05/2018 e a atualização do valor unitário dos créditos eletrôni-
cos . Data de assinatura: 28/05/17 . valor global estimado: R$ 38 .853,60 
(trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e três reais e sessenta cen-
tavos) . Dotação Orçamentária: 2071 .19 .122 .701 .2002 .0001 .339049 .0
4 .0 .10 .1 . Signatários: Alexsander da Silva Rocha - Diretor de Plane-
jamento, Gestão e Finanças da FAPEMIG, Rubens Lessa Carvalho – 
Representante legal do Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletrônica .

3 cm -09 972909 - 1
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de Minas Gerais-FAPEMIG

che ; deg-00002-17 ; apoio a ações de política pública e estímulo à 
participação acadêmica para o aprimoramento e desemvolvimento do 
ensino superior ; roney versiani sindeaux ; 2071 .19 .573 .259 .4630 .000
1 .442042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 6 meses ; uni-
versidade estadual de montes claros ; R$ 1 .575 .000,00 ;

2 cm -09 972903 - 1
 RESuLTADO DE JuLGAMENTO

 PROPOSTAS APROvADAS PARA CONTRATAÇÃO
 CHAMADA FAPEMIG 06/2016

PROJETO ESTRuTuRADOR REDE DE INOvAÇÃO 
TECNOLÓGICA
APOIO A INCuBADORAS DE EMPRESAS DE BASE 
TECNOLÓGICAS
 A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPE-
MIG, em cumprimento ao disposto no subitem 10 .1 da referida Cha-
mada, divulga o resultado final, após análise das propostas referente 
à Chamada 06/2016 – “Projeto Estruturador Rede de Inovação Tec-
nológica - Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológicas” . 
Foram apresentadas 17 propostas, sendo que 2 foram indeferidas, 1 
não foi enquadrada à Chamada, e as restantes, totalizando o número 
de 14, foram aprovadas . A relação completa das propostas aprovadas e 
não aprovadas, com as respectivas justificativas, encontra-se na home-
page da FAPEMIG, no seguinte endereço: www .fapemig .br . O prazo 
para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir 
do primeiro dia útil após a data de publicação deste resultado no diá-
rio oficial “Minas Gerais”, nos termos da Chamada. Belo Horizonte, 
07 de junho de 2017 . Ass) Prof . Evaldo Ferreira vilela - Presidente 
da FAPEMIG

5 cm -09 972689 - 1
FuNDAÇÃO DE AMPARO À PESQuISA DO 

ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG
che ; apq-02203-16 ; corpos labirínticos: o informe na obra de hans 
bellmer ; alexandre rodrigues da costa ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .44
5042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; univer-
sidade do estado de minas gerais ; R$ 22 .596,00 ; cds ; apq-03450-16 ; 
efeito da morinda citrifolia l. (noni) sobre os parâmetros clínicos do 
diabetes mellitus e o desempenho físico . ; juliana bohnen guimaraes ; 2
071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publica-
ção ; duração 24 meses ; universidade do estado de minas gerais ; R$ 
48 .688,50 ; cds ; apq-02185-16 ; avaliação do papel do complexo fak/
src na apoptose de linhagens celulares de neoplasias mieloproliferativas 
crônicas ; raquel tognon ribeiro ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0
 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal de juiz de fora ; R$ 59 .873,10 ; cds ; apq-02753-16 ; atividade 
do óleo de copaíba e do b-cariofileno sobre o modelo de asma alérgica 
aguda induzida por ovalbumina em camundongos balb/c ; josé otávio 
do amaral corrêa ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a 
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de juiz de 
fora ; R$ 38 .475,15 ; cds ; apq-02992-16 ; avaliação da resistência à 
corrosão e caracterização metalográfica de mini-implantes removidos 
de pacientes ortodônticos ; marcio josé da silva campos ; 2071 .19 .573 .
259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 
24 meses ; universidade federal de juiz de fora ; R$ 12 .403,65 ; cds ; 
apq-01215-16 ; desenvolvimento de formulação nanoestruturada à base 
de quitosana e extrato de alecrim-do-campo (baccharis dracunculifolia) 
visando aplicações cosmética e dermatológica ; guilherme diniz tavares 
; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publica-
ção ; duração 24 meses ; universidade federal de juiz de fora ; R$ 
19 .608,59 ; cds ; apq-03606-16 ; estudo químico das folhas de myrcia-
ria dubia (kunth) mcvaugh biomonitorado pela atividade antifúngica in 
vitro frente à cryptococcus gattii e cryptococcus neoformans ; karen 
luiselang ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir 
da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de juiz de fora 
; R$ 31 .500,00 ; cds ; apq-02047-16 ; papel da displasia diferenciada 

em lesões potencialmente malignas bucais como marcador histopatoló-
gico de progressão para o carcinoma espinocelular bucal ; isadora luana 
flores ; 2071.19.573.259.4625.0001.445042.0.10.1 ; início a partir da 
publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de juiz de fora ; 
R$ 59 .978,10 ; cds ; apq-01332-16 ; avaliação dos efeitos do consumo 
materno de kefir na lactação sobre a microbiota intestinal, parâmetros 
metabólicos, inflamatórios e susceptibilidade à carcinogênese colorre-
tal na progênie adulta de ratos wistar, programados pela superalimenta-
ção neonatal . ; sheila cristina potente dutra luquetti ; 2071 .19 .573 .259 .
4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de juiz de fora ; R$ 28 .276,50 ; che ; apq-
01468-16 ; a moda e as telenovelas brasileiras: visualidade e consumo 
(1973-1996) ; maria claudia bonadio ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445
042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universi-
dade federal de juiz de fora ; R$ 22 .801,80 ; cds ; apq-00151-16 ; efei-
tos do treinamento físico voluntário sobre o metabolismo e inflamação 
em camundongos com doença periodontal ; rodrigo ferreira de moura ; 
2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publica-
ção ; duração 24 meses ; universidade federal de lavras ; R$ 48 .825,00 
; tec ; apq-02694-16 ; organização territorial para a reforma agrária e 
planejamento ambiental - algoritmos heurísticos e exatos ; mayron 
césar de oliveira moreira ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 
início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal 
de lavras ; R$ 18.128,25 ; cvz ; apq-03275-16 ; perfil bioquímico e qua-
lidade de oócito de primíparas bos indicus submetidas ao protocolo de 
sincronização da ovulação ; josé nélio de sousa sales ; 2071 .19 .573 .259
 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 12 
meses ; universidade federal de lavras ; R$ 45 .995,25 ; cvz ; apq-
03754-16 ; estudo da prevalência do vaccinia virus em amostras de leite 
provenientes de propriedades leiteiras do estado de minas gerais ; maria 
isabel maldonado coelho guedes ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042
 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal de minas gerais ; R$ 58 .170,00 ; cvz ; apq-03788-16 ; exigên-
cias de lisina para tilápia do nilo (oreochromis niloticus): padronização 
do método de determinação e efeitos do melhoramento genético ; edgar 
de alencar teixeira ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início 
a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de 
minas gerais ; R$ 38 .782,80 ; che ; apq-03516-16 ; aprendendo a ser 
professor: o caso de professores de educação física iniciantes egressos 
da universidade federal de minas gerais ; josé angelo garilgio ; 2071 .19
 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; 
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 23 .844,45 
; cex ; apq-02592-16 ; algoritmos e complexidade: convexidade em gra-
fos e outros problemas ; vinicius fernandes dos santos ; 2071 .19 .573 .25
9 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 46 .704,00 ; cex ; apq-
03372-16 ; comportamento assintótico em problemas quasilineares ; 
grey ercole ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir 
da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais 
; R$ 15 .141,00 ; cvz ; apq-03578-16 ; efeitos dos glicosídeos cardioati-
vos no remodelamento eletromecânico do coração de ratos hígidos e 
com insuficiência cardíaca ; marilia martins melo ; 2071.19.573.259.46
25 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 58 .752,75 ; cvz ; apq-
02417-16 ; variabilidade molecular em ancylostoma caninum: micros-
satélites, resistência a drogas e moléculas imunogênicas . ; élida mara 
leite rabelo ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir 
da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais 
; R$ 49 .236,60 ; cbb ; apq-03994-16 ; caracterização do senecavirus a e 
de outros vírus em amostras de suínos provenientes de surtos de doen-
ças vesiculares ocorridos no brasil utilizando técnicas independentes de 
isolamento ; aristóteles góes neto ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042
 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal de minas gerais ; R$ 55 .953,45 ; cbb ; apq-03460-16 ; estudo 
das disfunções metabólicas e hepáticas em camundongos com alergia 
alimentar ; denise carmona cara ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .
0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal de minas gerais ; R$ 55 .440,00 ; cds ; apq-02251-16 ; relação da 
motivação, percepção de estresse e cargas de treinamento sobre o sis-
tema psiconeuroimunológico de atletas com lesão medular ; andressa 
da silva de mello ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a 
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas 
gerais ; R$ 49 .980,00 ; cvz ; apq-02030-16 ; efeitos da integração 
lavoura pecuária floresta sobre estimativas de parâmetros de solos, for-
rageiras, árvores e meio ambiente ; angela maria quintão lana ; 2071 .19
 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; 
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 35 .469,00 
; cvz ; apq-02095-16 ; parasitos na interface entre animais silvestres, 
domésticos e seres humanos no brasil ; julia angelica gonçalves da sil-
veira ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da 
publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; 
R$ 23 .688,00 ; cex ; apq-02199-16 ; propriedades eletrônicas locais de 
sistemas bidimensionais ; rogerio magalhaes paniago ; 2071 .19 .573 .25
9 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 59 .850,00 ; cvz ; apq-
00764-16 ; gerbilo como modelo animal de listeriose no sistema ner-
voso central: alterações histopatológicas e comportamentais ; tatiane 
alves da paixão ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a 
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas 
gerais ; R$ 59 .535,00 cvz ; apq-02304-16 ; determinação de praguicidas 
por meio de lc-tof-ms em mel, pólen e abelhas provenientes de diferen-
tes culturas agrícolas ; benito soto blanco ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001
 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; uni-
versidade federal de minas gerais ; R$ 59 .167,19 ;che ; apq-00932-16 ; 
psicologia e educação inclusiva: da escola sob medida de claparède à 
educação para todos e para cada um ; adriana araújo pereira borges ; 20
71 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação 
; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 17 .734,32 
; cbb ; apq-00928-16 ; o papel das vias de rna de interferência na res-
posta à infecção no intestino e durante a disseminação do vírus da den-
gue no mosquito vetor aedes aegypti ; joão trindade marques ; 2071 .19
 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; 
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 55 .708,80 
; che ; apq-00864-16 ; processos criativos e formativos em artes da 
cena: transdisciplinaridade e transculturalidade ; fernando antonio men-
carelli ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da 
publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; 
R$ 35 .007,84 ; che ; apq-03777-16 ; entre-vistas em psicanálise: traves-
sias ; fabio roberto rodrigues belo ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .44504
2 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universi-
dade federal de minas gerais ; R$ 19 .168,38 ; che ; apq-02562-16 ; 
repertório de fontes para história da estatística pública no arquivo 
público mineiro ; ivana denise parrela ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .44
5042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; univer-
sidade federal de minas gerais ; R$ 28 .968,24 ; che ; apq-03135-16 ; 
relações intergovernamentais e a gestão de sistemas municipais de edu-
cação: capacidade institucional de implementação e regulação intermu-
nicipal ; marisa ribeiro teixeira duarte ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .44
5042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; univer-
sidade federal de minas gerais ; R$ 39 .820,16 ; che ; apq-03070-16 ; as 
novas teorias da comunicação: mapeamentos de um campo científico ; 
paula guimarães simões ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 
início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal 
de minas gerais ; R$ 17 .955,00 ; cvz ; apq-03266-16 ; nanobiotecnolo-
gia aplicada à reprodução animal: magnetotermocitólise para indução 
de infertilidade em mamíferos ; guilherme mattos jardim costa ; 2071 .1
9 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; 
duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 38 .246,25 
; cds ; apq-00921-16 ; incidência e progressão da osteoartrite de joelhos 
no estudo longitudinal de saúde do adulto (elsa-brasil): projeto elsa-
brasil musculoesquelético ; rosa weiss telles ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0
001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; 
universidade federal de minas gerais ; R$ 59 .453,73 ; csa ; apq-
01018-16 ; análise da influência da regulação sobre o desempenho eco-
nômico-financeiro de organizações de saúde ; antonio artur de souza ; 2
071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publica-
ção ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 
24.926,66 ; cds ; apq-01133-16 ; a influência do exercício físico na 
redução dos efeitos negativos referente ao comportamento do desempe-
nho psicomotor e postural em condição de privação/restrição de sono ; 
marco tulio de mello ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; iní-
cio a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de 
minas gerais ; R$ 49 .108,50 ;cds ; apq-03120-16 ; atividade da metfor-
mina em modelos experimentais de inflamação aguda e dor crônica em 
camundongos ; renes de resende machado ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .000
1 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; uni-
versidade federal de minas gerais ; R$ 29 .400,00 ; cbb ; apq-03261-16 
; respostas evocadas em regime permanente para sondar redes neurais 
epileptogênicas ; márcio flávio dutra moraes ; 2071.19.573.259.4625.0
001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; 
universidade federal de minas gerais ; R$ 60 .000,00 ; cds ; apq-

03461-16 ; estudo das interações entre fármacos, excipientes e matrizes 
poliméricas em sistemas de liberação imediata e controlada de fárma-
cos por análise térmica e rmn do estado sólido ; elionai cassiana de lima 
gomes ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da 
publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; 
R$ 23.730,00 ; che ; apq-03559-16 ; cartografias dos engajamentos 
politicos on e off line: conflitos em torno da memória social ; regina 
helena alves da silva ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; iní-
cio a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de 
minas gerais ; R$ 5 .061,00 ; che ; apq-02428-16 ; a interiorização da 
assistência em minas gerais: expansão e diversificação da assistência à 
saúde entre 1850-1945 ; anny jackeline torres silveira ; 2071 .19 .573 .25
9 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 19 .320,00 ;cbb ; apq-
03069-16 ; mecanismos envolvidos na neuroproteção promovida pela 
angiotensina(1-7) em fatias de cérebro de camundongos submetidos a 
isquemia ; andré ricardo massensini ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445
042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universi-
dade federal de minas gerais ; R$ 59 .999,04 ; cvz ; apq-01609-16 ; 
mapeamento de genes relacionados ao crescimento de bovinos de corte 
sob diferentes cargas parasitárias ; fábio luiz buranelo toral ; 2071 .19 .5
73 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; dura-
ção 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 49 .770,00 ; 
cds ; apq-03799-16 ; avaliação da efetividade, segurança e custo-efeti-
vidade dos medicamentos biológicos para o tratamento de pacientes 
com artrite reumatoide, espondilite ancilosante e artrite psoríaca no sis-
tema único de saúde em belo horizonte: segunda fase de uma coorte 
prospectiva . ; juliana alvares ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .1
0 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal de minas gerais ; R$ 25 .607,90 ; cds ; apq-03865-16 ; avaliação 
das intervenções comportamentais orientadas para o autocuidado em 
diabetes na atenção primária ; heloisa de carvalho torres ; 2071 .19 .573 .
259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 
24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 21 .918,41 ; cds ; 
apq-00994-16 ; avaliação da utilidade de um conjunto de ensaios in 
vitro para predição de atividade anti-inflamatória in vivo ; caryne mar-
gotto bertollo ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a 
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de minas 
gerais ; R$ 50 .400,00 ; cag ; apq-01865-16 ; melhoramento genético da 
batata-doce para tolerância ao déficit hídrico ; alcinei mistico azevedo ; 
2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publica-
ção ; duração 24 meses ; universidade federal de minas gerais ; R$ 
12 .114,46 ; cvz ; apq-01841-16 ; caracterização funcional de genes de 
reparo do dna de corynebacterium pseudotuberculosis envolvidos com 
o estresse oxidativo e identificação de alvos moleculares para o desen-
volvimento de fármacos contra a linfadenite caseosa . ; débora de oli-
veira lopes ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir 
da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de são joão del-
rei ; R$ 43 .961,40 ; cds ; apq-02663-16 ; avaliação do papel de exosso-
mos e micrornas de pacientes com câncer de mama e mcf-7 na diferen-
ciação de células dendríticas: possíveis implicações na resposta imune 
antitumoral ; nayara delgado andré bortoleto ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0
001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; 
universidade federal de são joão del-rei ; R$ 58 .787,00 ; cds ; apq-
02612-16 ; composição e aspectos relacionados com o controle de 
populações caninas restritas e irrestritas no município de divinópolis ; 
vinícius silva belo ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início 
a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de são 
joão del-rei ; R$ 32 .804,90 ; cds ; apq-01176-16 ; análise da correlação 
morfofuncional e molecular do hipocampo de pacientes com epilepsia 
do lobo temporal submetidos à tratamento cirúrgico ; luciana estefani 
drumond de carvalho ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 
início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal 
de são joão del-rei ; R$ 33 .600,00 ; cds ; apq-02155-16 ; avaliação da 
influência de extratos de maytenus ilicifolia mart. ex reiss (celastra-
ceae) nas atividades da glicoproteína-p e do sistema citocromo p450 3a 
; whocely victor de castro ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 
; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal 
de são joão del-rei ; R$ 35 .809,90 ; cvz ; apq-03548-16 ; avaliação da 
citotoxicidade decorrente da exposição in vivo e in vitro de peixes a 
nanotubos de carbono de paredes múltiplas . ; helio batista dos santos ; 
2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publica-
ção ; duração 24 meses ; universidade federal de são joão del-rei ; R$ 
49 .418,53 ; cra ; apq-00231-16 ; evolução geomorfológica da serra da 
canastra e entorno: aspectos morfogenéticos, morfoestruturais e morfo-
métricos . ; silvio carlos rodrigues ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .44504
2 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universi-
dade federal de uberlândia ; R$ 59.430,00 ; cds ; apq-02043-16 ; avalia-
ção da evolução clínica nutricional de pacientes submetidos à ressecção 
de segmentos intestinais, portadores de ileostomia, em uso de dieta via 
oral especializada ; daurea abadia de souza ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .00
01 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; 
universidade federal de uberlândia ; R$ 21.500,05 ; cra ; apq-03400-16 
; avaliação do processo de remoção de metais de baterias de íons de lítio 
; juliana de souza ferreira ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 
; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal 
de uberlândia ; R$ 46.935,00 ; cra ; apq-00383-16 ; diversidade de 
estruturas secretoras em malpighiaceae neo e paleotropicais: análises 
filogenética e morfoanatômica nos clados mcvaughoide e acridocar-
poide ; renata maria strozi alves meira ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .44
5042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; univer-
sidade federal de viçosa ; R$ 51 .586,50 ; cra ; apq-00508-16 ; desenvol-
vimento pós-embrionário dos órgãos excretores e sua dinâmica na bio-
acumulação de metais pesados na abelha apis mellifera (hymenoptera: 
apidae) ; jose eduardo serrão ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .1
0 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal de viçosa ; R$ 58.243,50 ; cvz ; apq-00596-16 ; perfil clonal 
baseado na identificação dos genes de virulência e resistência à antimi-
crobiano e avaliação de integrons tipo i em salmonella multidroga resis-
tentes isolados de amostras de suínos ; ricardo seiti yamatogi ; 2071 .19
 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; 
duração 24 meses ; universidade federal de viçosa ; R$ 58 .868,25 ; cvz 
; apq-00951-16 ; desenvolvimento da glândula mamária de novilhas 
mestiças holandês-gyr ; marcos inácio marcondes ; 2071 .19 .573 .259 .4
625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 
meses ; universidade federal de viçosa ; R$ 45 .507,00 ; cvz ; apq-
03719-16 ; processamento de fórmula infantil : interface entre as opera-
ções unitárias e o valor nutricional ; antonio fernandes de carvalho ; 20
71 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação 
; duração 24 meses ; universidade federal de viçosa ; R$ 54 .600,00 ; cag 
; apq-03816-16 ; bioprocessos para otimização do uso de fertilizantes e 
para aproveitamento de resíduos agroindustriais na agricultura ; andré 
mundstock xavier de carvalho ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .
10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade 
federal de viçosa ; R$ 13.965,00 ; cra ; apq-02935-16 ; influência do 
aumento da concentração de co2 no crescimento e partição de água no 
solo em duas espécies nativas e uma espécie invasora do cerrado ; joão 
paulo de souza ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a 
partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal de viçosa 
; R$ 52 .974,60 ; cvz ; apq-01519-16 ; óleo de hortelã pimenta (mentha 
piperita) como aditivo em dietas para tilápia-do-nilo (oreochromis nilo-
ticus) ; ana lúcia salaro ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 
início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal 
de viçosa ; R$ 37 .516,50 ; cag ; apq-03160-16 ; desenvolvimento de 
hortaliças e leguminosas com aplicação de ácidos húmicos e micronu-
trientes ; maurício soares barbosa ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .44504
2 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; universi-
dade federal dos vales do jequitinhonha e mucuri ; R$ 39 .406,50 ; cds ; 
apq-01886-16 ; sarcopenia, parâmetros neuro-endócrino-inflamatórios 
e funcionalidade em doentes pulmonares obstrutivos crônicos ; vanessa 
amaral mendonça ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início 
a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal dos 
vales do jequitinhonha e mucuri ; R$ 37 .275,00 ; cds ; apq-02503-16 ; 
efeito do treino aeróbio realizado na esteira em parâmetros neuro-infla-
matórios, estresse oxidativo, álgico, funcionais e histológicos em dife-
rentes fases da indução de osteoartrite de joelho em ratos ; ana cristina 
rodrigues lacerda ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início 
a partir da publicação ; duração 24 meses ; universidade federal dos 
vales do jequitinhonha e mucuri ; R$ 49 .245,00 ; cds ; apq-03665-16 ; 
associação entre níveis plasmáticos de fator neurotrófico derivado do 
cérebro e interleucina-6, sintomas depressivos e risco de quedas em 
idosos da comunidade: um estudo longitudinal . ; daniele sirineu pereira 
; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publica-
ção ; duração 24 meses ; universidade federal de alfenas ; R$ 30 .870,00 
; cds ; apq-01268-16 ; síntese e investigação do potencial antiviral de 
derivados de fenilpropanóides naturais obtidos pela estratégia de hibri-
dação molecular ; diogo teixeira carvalho ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .000
1 .445042 .0 .10 .1 ; início a partir da publicação ; duração 24 meses ; uni-
versidade federal de alfenas ; R$ 19 .381,95 ; cds ; apq-01273-16 ; ambi-
ência para o parto normal institucionalizado: identificação do conceito 
; maria angélica mendes ; 2071 .19 .573 .259 .4625 .0001 .445042 .0 .10 .1 ; 
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