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Extrato do Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Padre João Botelho realiza Chamada 
Pública nº 03/2018 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 
em conformidade com seu regulamento Próprio de Licita-
ção, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 
026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 06/09/2018 das 07:00 até as 12:00 h, na Escola 
Estadual Padre João Botelho, localizada na rua Dezenove 
de dezembro, nº 97- Bairro: Santa Terezinha, Município de 
Araxá- MG – CEP 38 .183-266 Telefone (34) 3662-1522, 
e-mail: escolapadrejoaobotelho@yahoo .com .br  . Os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da 
própria escola e na página da internet: portaldaagricultura-
familiar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Henrique Kruger realiza Chamada Pública 
nº 09/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista em 
conformidade com o seu regulamento Próprio de Licita-
ção, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 
026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 29/08/2018 das 8 às 17 horas, na Escola Estadual 
Henrique Kruger, localizada na rua João Caetano Primo n .º 
31 – Conjunto Alfredo Freire, Município de uberaba/MG 
- CEP 38056-190, Telefone 034-3316-2670, e-mail: esco-
la .160121@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na sede da própria escola e na 
página da Internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Doutor Eduardo Montandon realiza Cha-
mada Pública nº -001/2018 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista em conformidade com o seu regulamento Próprio 
de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/
FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de venda até o dia 30/08/2018- das 07:00 às 18:00 hs, na E .E . 
Doutor Eduardo Montandon, localizada na Avenida verea-
dor João Sena, n° 473- centro, Município de Araxá – MG 
– CEP:38183-042 Telefone 34-3661-4639, e-mail: eduardo-
montandon@bol .com .br Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na sede da própria escola e na página 
da Internet:www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Professora Terezinha Araujo realiza Cha-
mada Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou 
de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos 
Formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista em conformidade com o seu regulamento Próprio de 
Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE 
Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 30/08/2018 das12:00 às 16:30, na EE anexa 
à SuPAM, localizada na Av . Frei Paulino, n° 140, Município 
de uberaba – MG – CEP: 38025-180 Telefone : 3332-6954, 
e-mail: eesupam@yahoo .com .br ou escola .159701@educa-
cao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na sede da própria escola e na página da Internet: 
http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Professor José Félix Bandeira realiza Cha-
mada Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos For-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
em conformidade com o seu regulamento Próprio de Lici-
tação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 
026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 29 de agosto de 2018 das07:00 às 22:30, na EE Pro-
fessor Bandeira , localizada na rua uberlândia, n° 1273 , 
Município de Frutal –MG-CEP38 .200 .000Telefone(34)3421-
2786,email:escola .319104@educacao .mg .gov .br- Os quanti-
tativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da 
própria escola e na página da Internet: http://www .portaldaa-
griculturafamiliar .mg .gov .br
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Fami-
liar - FNDE
A Caixa Escolar José Acácio da Silva realiza Chamada 
Pública nº 03/2018 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 em 
conformidade com o seu regulamento Próprio de Licita-
ção, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 
026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 04/10/2018 das 13:00 às 17:00 Hs, na EE José Acá-
cio da Silva, localizada na rua vinte Oito, n° 140 – Bairro 
Centro, Município de água Comprida – MG – CEP 38 .110-
000, Telefone (34)3324-1337, e-mail: escola .311863@edu-
cacao .mg .gov .br Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na sede da própria escola e na página da 
internet: www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

33 cm -08 1131585 - 1
SuPErINTENDÊNCIA rEGIONAL 

DE ENSINO DE ITuIuTABA - 
AvISO DE CHAMADA PÚBLICA .

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por 
intermédio da Superintendência regional de Ensino de Ituiu-
taba, torna pública a Chamada Pública N .º01/2018, para  
aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar . 
Os interessados deverão entregar os envelopes de habilitação 
e de proposta de venda, conforme Edital, via correios até às 
17:00 do dia 03/09/2018, ou pessoalmente no início da sessão 
da Chamada Pública às 10:00 horas do dia 04/09/2018, que 
será realizada à avenida 21, nº 1 .533, Centro, CEP- 38 .300-
120 . uma cópia do Edital poderá ser obtida nos sites www .
compras .mg .gov .br e seecompras .educacao .mg .gov .br . Maio-
res informações poderão ser obtidas por meio do telefone 
(034) 3271-8502 .

3 cm -08 1131456 - 1
ExTrATO DE TErMO ADITIvO 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de servi-
ços de técnicos na área de análise de processo de aposen-
tadoria firmado em 05/07/2016, com fulcro no inciso IX do 
art . 37 da Constituição da república de 1988 e na Lei Esta-
dual 18 .185 de 04 de junho de 2009 que entre si celebram 

o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECrETArIA 
DE ESTADO DE EDuCAÇÃO . Assinantes: Wieland Sil-
berschneider e os contratados abaixo listados:
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorroga-
ção do contrato inicial pelo período de 12 (doze) meses, com-
preendido entre 05/07/2018 e 04/07/2019, conforme cláusula 
oitava do contrato inicial .

Nº do Contrato Nome CPF

44/2016 ALESSANDrA ALvES GuA-
DANINI DuArTE 044 .191 .246/01

ExTrATO DE TErMO ADITIvO 
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de prestação de servi-
ços de técnicos na área de análise de processo de aposen-
tadoria firmado em 26/07/2016, com fulcro no inciso IX do 
art . 37 da Constituição da república de 1988 e na Lei Esta-
dual 18 .185 de 04 de junho de 2009 que entre si celebram 
o Estado de Minas Gerais por intermédio da SECrETArIA 
DE ESTADO DE EDuCAÇÃO . Assinantes: Wieland Sil-
berschneider e os contratados abaixo listados:
OBJETO: Constitui objeto deste Termo Aditivo a prorroga-
ção do contrato inicial pelo período de 12 (doze) meses, com-
preendido entre 26/07/2018 e 25/07/2019, conforme cláusula 
oitava do contrato inicial .
Nº do Contrato Nome CPF

46/2016 LEONArDO SOArES rOCHA 091 .619 .916/94

7 cm -08 1131412 - 1
ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Dr . André Cortez Granero realiza Chamada 
Pública nº 005/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos For-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 04/09/2018, às 14h, na E . E . 
Dr . André Cortez Granero localizada na Avenida Dona Flo-
riana n° 1 .209 – Guaxupé- MG – CEP 37800-000 – Tele-
fone (0xx35)3551-3712 e-mail:escola .137324@educacao .
mg .gov .br Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
ponível na página da Internet: http://www .portaldaagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br .

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar
A Caixa Escolar Américo de Paiva SEE realiza Chamada 
Pública nº 03/2018 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 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 03/09/2018, às 09h30m, na EE 
Américo de Paiva, localizada na Praça Dr . Noraldino Lima 
n° 25 – Centro – Monte Santo de Minas –MG -CEP 37968-
000 – Telefone (0xx35)35911222, e-mail: escola .137545@
educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://www .portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br .

6 cm -08 1131373 - 1
S .r .E . METrOPOLITANA B

ExTrATO DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
COLETIvA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar Profº Alcindo vieira, realiza Chamada 
Pública nº 03/2018 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 no 
artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 03/09/2018, às 12h00, na EE Profº Alcindo 
vieira, localizada na Praça Bernardo da veiga, S/N – Erme-
linda – Belo Horizonte/MG – CEP: 31250-340 – Telefone: 
(31) 3428-1611, e-mail: escola .621@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
A Caixa Escolar Carmelita Gonçalves realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 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 
no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 03/09/2018, às 09h00, na 
EE Santos Anjos, localizada na rua Catumbi, n° 421 – Cai-
çara – Belo Horizonte/MG – CEP: 31230-070 – Telefone: 
(31) 3411-7278, e-mail: escola .329@educaçao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
A Caixa Escolar DA EE . Dr JOSE DO PATrOCINIO DA 
SILvA PONTES realiza Chamada Pública Individual nº 
02/2018, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 
27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolução 
CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 31/08/2018, às 16h30, na EE Dr . José do Patrocí-
nio da Silva Pontes, localizada na rua dos Cruzeirenses, n° 
15 – Milionários – Belo Horizonte/MG – CEP: 30620-210 
– Telefone: (31) 3383-6888, e-mail: escola .1767@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar DA EE . Dr JOSE DO PATrOCINIO DA 
SILvA PONTES realiza Chamada Pública Individual nº 
03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 
27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolução 
CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 31/08/2018, às 17h30, na EE Dr . José do Patrocí-
nio da Silva Pontes, localizada na rua dos Cruzeirenses, n° 
15 – Milionários – Belo Horizonte/MG – CEP: 30620-210 
– Telefone: (31) 3383-6888, e-mail: escola .1767@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Olivia Pinto de Castro leite, realiza Cha-
mada Pública nº 01/2018 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural 
ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção prevista no artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, alte-
rada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação 

e Projeto de venda até o dia 29/08/2018 às 12h00, na EE 
Olivia Pinto de Castro leite, localizada na rua Guacira, n° 
92 – Novo Gloria – Belo Horizonte/MG – CEP: 30865 .040 
–Telefone: (31) 3473-1499, e-mail: escola .350@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .edu-
cacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Ministro Alfredo de vilhena valladão, rea-
liza Chamada Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios da Agricultura Familiar, 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 FNDE nº 26/13, 
alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 06/09/2018, às 14h30, 
na EE Ministro Alfredo de vilhena valladão, localizada na 
rua Sônia Moraes Angel, n° 111 – Tirol – Belo Horizonte/
MG – CEP: 30662-300 – Telefone: (31) 3385-3775, e-mail: 
escola .795@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar COrNELINA GIFFONI, realiza Chamada 
Pública Individual nº 01 e 02/2018, para Aquisição de Gêne-
ros Alimentícios da Agricultura Familiar, 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 FNDE nº 26/13, 
alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 para habi-
litação e Projeto de venda até o dia 11/09/2018 às 15h00, 
na EE . Carmo Giffoni, localizada na rua do Colar, nº 85 – 
Itaipu – Belo Horizonte/MG – CEP– 30692-020 – Telefone: 
(31) 3385-4381, e-mail: escola .833@educacao .mg .gov .br . 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
A Caixa Escolar LAICE AGuIAr realiza Chamada Pública 
nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista no 
artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 30/08/2018 às 10h00, na EE . Laice Aguiar, 
localizada na rua Maria da Silveira, n° 44 – Nossa Senhora 
da Glória – Belo Horizonte/MG – CEP: 30870-190 – Tele-
fone: (31) 3471-3952 . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultu-
rafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar do Bairro Petrovale realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 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 no 
artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolu-
ção CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 03/09/2018, às 18h00 na EE . de Ensino Médio, loca-
lizada na rua Argentina, n° 64 – Petrovale – Betim/MG – 
CEP: 32668-106 – Telefone: (31) 3533-9274, e-mail: esco-
la .361445@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Elias Salomão realiza Chamada Pública nº 
02/2018 para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista no 
Artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela reso-
lução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 31/08/2018, às 17h00 na EE . Elias Salomão 
localizada na rua Serra Azul, nº 675 – Concenza – Mateus 
Leme/MG – CEP: 35670-000 – Telefone: (31) 3535-1163, 
e-mail: escola .34380@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos 
e Gêneros Alimentícios estão disponíveis na página da Inter-
net: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Monsenhor Horta realiza Chamada Pública 
nº 02/2018 para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no Artigo 
27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolução 
CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 10/09/2018, às 17h00 na EE . Antônio Marinho Campos 
localizada na rua Geraldo Pedro de Morais nº 220 – Mon-
senhor Horta – Ibirité/MG – CEP: 32410-249 – Telefone: 
(31) 3533-2368 e-mail: escola . 231665@educacao .mg .gov .
br . Os quantitativos e Gêneros Alimentícios estão disponí-
veis na página da Internet: http://agriculturafamiliar .educa-
cao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Novo Progresso realiza Chamada Pública nº 
03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 
27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolução 
CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 31/08/2018 às 11h30, na EE Laurita de Mello Moreira, 
localizada na rua Fauna, n° 45 – Novo Progreso – Conta-
gem/MG – CEP: 32115–220 – Telefone: (31) 3393-6412, 
e-mail:escola .8494@educacao .mg .gov .br ou caixanovopro-
gresso@yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet:http://agricultu-
rafamiliar .educacao .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
– PNAE
A Caixa Escolar da Escola Estadual Silviano Brandão torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 21/08/2018 às 08h30, Processo licitatório nº 04/2018, 
modalidade convite, para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da EE . Silviano 
Brandão, localizada na rua Itapecerica, n° 685 – Lagoinha 
– Belo Horizonte/MG – CEP: 31210-030 – Telefone: (31) 
3442-5801, e-mail: escola .1201@educacao .mg .gov .br . Até o 
dia 20/08/2018, às 18h30 .
A Caixa Escolar Oliva Pinto de Castro Leite, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
20/08/2018, ás 10h00 Processo licitatório n° 01/2018, moda-
lidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da EE Oliva Pinto 
de Castro, localizada na rua Guacira, n°92 – Novo Glória 
– Belo Horizonte/MG – CEP: 30885-040 – Telefone: (31) 
3473-1499, e-mail: escola .1350@educacao .mg .gov .br, até o 
dia 17/08/2018, ás 12h00 .
A Caixa Escolar Juscelino Kubitschek torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia20/08/2018, às 16h00, Processo licitatório nº 04/2018, 
modalidade convite paraaquisição de gêneros alimentícios 
perecíveis com recursos do PNAE . Os interessados poderão 

obter informações e cópia do edital completo na sede da EE . 
Profº Cláudio Brandão, localizada na Av . Senador Levindo 
Coelho n° 250 – vale do Jatobá – Belo Horizonte/MG – CEP: 
30662-290 – Telefone: (31) 3385-7146, e-mail:escola .868@
educacao .mg .gov .br . Até o dia 16/08/2018,às 16h00 .
A Caixa Escolar Padre Eustáquio torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 21/08/2018, 
às 08h00, Processo licitatório nº 02/2018, modalidade con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE . Padre Eustáquio, locali-
zada na rua Cesário Alvim, n° 927 – Padre Eustáquio – Belo 
Horizonte/MG – CEP: 30720-2710 – Telefone: (31) 3462-
8050, e-mail: licitacaoeepadreesustaquio@gmail .com, até 
o dia 20/08/2018, às 17h00 . A Caixa Escolar Assis Chate-
aubriand, torna público para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar no dia 20/08/2018, ás 15h30, Processo 
licitatório n° 01/2018, modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE . Caio Nelson de Sena, localizada na rua Enge-
nho de Dentro, nº 887 – Alto dos Caiçaras – Belo Horizonte/
MG – CEP: 30775 .480 – Telefone: (31) 3464-4456, e-mail: 
escola .191@educacao .mg .gov .br, até o dia 17/08/2018, ás 
12h00 . A Caixa Escolar NOvO PrOGrESSO torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 22/08/2018, às 08h00, Processo licitatório nº 03/2018, 
modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios 
Gêneros Alimentícios perecíveis (Carnes) com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE . Laurita de Mello Moreira, 
localizada na rua Fauna, n° 45 – Novo Progresso – Con-
tagem/MG – CEP: 32115–220 – Telefone: (31) 3393-6412, 
e-mail: escola .8494@educacao .mg .gov .br, ou caixanovo-
progresso@yahoo .com .br, até o dia 20/08/2018 . A Caixa 
Escolar do Colégio Tiradentes – unidade Avelino Camargos 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 21/08/2018, às 10h00, Processo licitatório 
nº 03/2018, modalidade convite, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede do 
Colégio Tiradentes – unidade Avelino Camargos, localizada 
na rua São João, n° 605 – Jardim Bandeirantes – Contagem/
MG – CEP: 32371-100 – Telefone: (31) 3352-5452, e-mail: 
ctpm .avelino@pmmg .mg .gov .br, até o dia 17/08/2018 às 
17h00 . A Caixa Escolar PArQuE DuvAL DE BArrOS da 
EE . Governador Israel Pinheiro torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 24/08/2018 
às 10h00, Processo Licitatório nº 04/2018, modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE . Governador Israel Pinheiro, 
localizada na rua Campos Sales, nº 39 – Duval de Barros 
– Contagem/MG – CEP: 32242 .410 – Telefone: (31) 3385-
4374, e-mail: escola .9164@educacao .mg .gov .br, até o dia 
23/08/2018, às 17h00 . A Caixa Escolar Juscelino Kubitschek 
de Oliveira torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar no dia 21/08/2018, às 09h00, Processo 
licitatório nº 01/2018, modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Juscelino Kubitschek de Oliveira, localizada na 
rua Marechal Hermes n° 900 – Durval de Barros_ – Ibirité/
MG – CEP: 32420 .080 – Telefone: (31) 3598-2092, e-mail: 
escola .9181@educacao .mg .gov .br, até o dia 17/08/2018, às 
12h00 . A Caixa Escolar Adelgicio Ferreira de Matos, torna 
público para conhecimento dos interessados, que fará rea-
lizar 20/08/2018 ás 14h00, processo licitatório nº 03/2018, 
modalidade convite para aquisição de Gêneros Alimentí-
cios com recurso do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na EE Profº Carlos 
Lúcio de Assis, localizada na rua valparaiso n° 50 – Jardim 
Petrópolis – Betim/MG – CEP: 32655-080 – Telefone (31) 
3592-1017, e-mail: escolacarloslucio@yahoo .com .br, até o 
dia 17/08/2018 ás 17h00 . A Caixa Escolar PAuLO CAMILO 
DE OLIvEIrA torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 21/08/2018, às 14h00, Pro-
cesso licitatório nº 05/2018, 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 . Antônio Augusto ribeiro, locali-
zada na rua Marçal de Melo, n° 450 – Paulo Camilo – Betim/
MG – CEP: 32670-430 – Telefone: (31) 3591-4699, e-mail: 
escola .212598@educacao .mg .gov .br, até o dia 20/08/2018, 
às 17h00 . A Caixa Escolar do Bairro Petrovale torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
de 20/08/2018, às 18h30, Processo licitatório nº 04/2018, 
modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentí-
cios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE . de 
Ensino Médio, localizada na rua Argentina n° 64 – Petro-
vale – Betim/MG – CEP: 32668-106 – Telefone: (31) 3533-
9274, e-mail: escola .361445@educacao .mg .gov .br, até o dia 
17/08/2018, às 16h00 .
Extratos de Editais para Licitação de Obras
A Caixa Escolar Catarina Jorge Gonçalves torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará no dia 
27/08/2018, às 10h00, Processo Licitatório nº 06/2018, 
modalidade convite, para a contratação de Fiscal de Obra 
(Engenheiro Civil ou Arquiteto) para acompanhar execu-
ção de obra . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da Escola, localizada à Av . 
Cinco, nº 133 – Conjunto água Branca – Contagem/MG – 
CEP: 32370-360 – Telefone: (31) 3393-2081/ 2068, e-mail 
escola .8826@educacao .mg .gov .br, até o dia 24/08/2018, de 
07h00 às 17h00 . A Caixa Escolar ADrIANO JOSÉ COSTA 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar no dia 22/08/2018 às 10h00, Processo licitatório nº 
01/2018, modalidade convite para contratação de pessoa jurí-
dica para execução de obras de construção de arquibancada . 
Os interessados poderão obter informações e cópias dos edi-
tais completos na sede da EE Adriano José Costa, localizada 
na rua retiro das Andorinhas, n°411 – retiro – Contagem/
MG – CEP: 32050-470 – Telefone: (31) 3392-8013 e-mail: 
escola .8575@educacao .mg .gov .br, até o dia 21/08/2018 às 
10h00 .
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CONCurSO PÚBLICO rEGIDO PELO EDITAL SEPLAG/
SEE Nº 01/2011, publicado no diário do executivo e legisla-
tivo minas gerais em 12 de julho de 2011, para provimento de 
cargos das carreiras de professor de educação básica, analista 
educacional, especialista em educação básica, assistente téc-
nico educacional e assistente técnico de educação básica, do 
quadro de pessoal da secretaria de estado de educação .
A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secre-
taria de Estado de Educação, no uso de suas atribuições, e, 
considerando o Edital SEPLAG/SEE Nº01/2011, homolo-
gado em 15 de novembro de 2012, INFOrMAM:
Em cumprimento ao acórdão proferido pelo Tribunal de 


