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SRE DE ALMENARA

ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – PNAE 

ACaixa Escolar da Escola Estadual de Giru, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/05/2018, 
às 09:00 horas, Processo Licitatório nº 01/2014, Modalidade Con-
vite, para aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do Edital com-
pleto na sede da Escola Estadual de Giru, localizada na Praça Manoel 
Ferreira – 91, Centro, Distrito de Giru, Município de Joaíma, Estado 
de Minas Gerais, CEP: 39 .890-000, Telefone (33) 3745-3021, e-mail: 
escola.185043@educacao.mg.gov.br, até o dia 17/05/2018, às 09:00 
horas .

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAEA 
Caixa Escolar DE JORDÂNIA torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 17/05//2018, às 10:00 horas, 
Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
de Jordânia, localizada na Rua Alcebino Gomes n° 183 – Centro – 
CEP:3992-000 – Telefone (33) 3726-1388, e-mail: escola .185078@
educacao.mg.gov.br. até o dia 17/05/2018, às 10h00.

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE A 
Caixa Escolar Dr Henrique Heitmann torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 09/05/2018, às 10:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade CONVITE para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Dr . Henrique Heitmann, localizada na Rua Salvador de 
Castro n° 233 – Jequitinhonha MG – CEP 39.960.000 – Telefone 
(033) 37411061, e-mail: escola .232084@educacao .mg .gov .br . até o 
dia 09/05/2018, às 10 :00 h.

Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar 
A Caixa Escolar Prefeito Epaminondas Ramos realiza Chamada 
Pública nº 01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura 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 
26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 30/05/2018, às 
17 h, na Escola Estadual Prefeito Epaminondas Ramos, localizada na 
Rua do Cruzeiro, s/n – Centro – Distrito de São Pedro do Jequitinho-
nha – MG - CEP 39961-000 – Telefone (0xx33) 3741-5002, e-mail: 
escola .185001@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponível na página da Internet: :

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE 
A Caixa Escolar Prefeito Epaminondas Ramos torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/05/2018, 
às 17:00 horas, Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da Escola Estadual Prefeito Epaminondas Ramos, localizada na 
Rua do Cruzeiro, s/n – Centro – Distrito de São Pedro do Jequitinho-
nha – MG - CEP 39961-000 – Telefone (0xx33) 3741-5002, e-mail: 
escola.185001@educacao.mg.gov.br. Até o dia 21/05/2018, às 17h.

Extrato de Edital para Aquisição de Gêneros Alimentícios – PNAE A 
Caixa Escolar CORONEL RAMIRO PEREIRA DA E .E CORONEL 
RAMIRO PEREIRA torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar no dia 11/06/2018, às 8:00 horas, Processo Lici-
tatório nº 01/2018. Modalidade Convite para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da E .ECORONEL 
RAMIRO PEREIRA, localizada na RUA ESPÍRITO SANTO n° 45 – 
VATICANO – Jequitinhonha/MG - CEP 39.960-000 – Telefone (33) 
3741 1251, e-mail: (escola .184837@educacao .mg .gov .br) até o dia 
11/06/2018, às 07h30.

Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAEA 
Caixa Escolar Cassiano Mendes torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 17/05/2018, às 17:30 horas, 
Processo licitatório nº 01/2018, Modalidade Convite para aquisi-
ção de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede 
da E . E . Cassiano Mendes, localizada na Rua Alaor David de Souza 
n° 100– Bairro Sebastião Faria- Pedra Azul/MG – CEP 39970-000 
– Telefone (033)3751-1563, e-mail: escola .185205@educacao .
mg.gov.br. até o dia 17/05/2018, às 15h.

17 cm -02 1092418 - 1
ExTRATO DO TERMO DE RECISÃO DO 

CONTRATO nº 9038953/2015 
DE SERvIÇO, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE MINAS GERAIS 
por meio do(a) SEE e o(s) fornecedor(es) 65.357.394/0001-85 - 
CENTRO AuTOMOTIvO MAGALHAES COMERCIO E SER-
VICOS LTDA - EPP, Processo nº 1261006 000002/2015, Pregão 
eletrônico . Objeto: Contratação de empresa, que possua oficina 
no município sede da SRE, para prestação de serviços de lavagens 
simples sendo interna e externa em 05 veículos leves e 01 veículo 
médio pertencentes à frota da SRE de Caratinga. Rescisão a partir 
de 13/04/2018. Sendo devido valor total: R$ 1.099,62. Dotação(oes) 
Orçamentária(s) nº: 1261 .12 .122 .701 .2085 .0001 .339039 .18 .0 .10 .1 . 
Assinatura: 13/04/2018. Signatários: pela contratada Centro Auto-
motivo Magalhães Comercio e Serviços ltda pela contratante Lan-
dislene Gomes Ferreira .

3 cm -03 1092539 - 1
ExTRATO DE EDITAL DE PROCESSO LICITATÓRIO-

PNAE/CONTRAPARTIDA ESTADUAL
A Caixa Escolar E .E . Prof . Joaquim Queiroz, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/05/2018, 
às 7h30min o Processo Licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede E .E .Prof . Joaquim Queiroz, loca-
lizada na Pça João Pinheiro, nº 59- centro- Pouso Alegre/MG- tel: 
(035)3421-6258, e-mail: escola .56456@educacao .mg .gov .br até o 
dia 16/05/2018 às 16hs.
A Caixa Escolar Cacilda de Oliveira Rosa torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/05/2018, às 
09:00 horas e 30 minutos processos licitatórios nº 04/2018 modali-
dades convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da Escola .Estadual Eduardo Amaral, localizada na 
Praça Francisco Ribeiro Pereira n° 346 – Centro – CEP 37542¬000 
– Telefone (035) 3462¬1390, e¬mail: escola.55107@educacao.
mg.gov.br até o dia 15/05/2018, às 17:00 horas.
A Caixa Escolar Cacilda de Oliveira Rosa torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/05/2018, às 
09:00 horas e 30 minutos processos licitatórios nº 05/2018 modali-
dades convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da Escola .Estadual Eduardo Amaral, localizada na 
Praça Francisco Ribeiro Pereira n° 346 – Centro – CEP 37542¬000 
– Telefone (035) 3462¬1390, e¬mail: escola.55107@educacao.
mg.gov.br até o dia 15/05/2018, às 17:00 horas.
A Caixa Escolar Cacilda de Oliveira Rosa torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 16/05/2018, às 
09:00 horas e 30 minutos processos licitatórios nº 06/2018 modali-
dades convite para aquisição de gêneros alimentícios com recurso do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da Escola .Estadual Eduardo Amaral, localizada na 
Praça Francisco Ribeiro Pereira n° 346 – Centro – CEP 37542¬000 
– Telefone (035) 3462¬1390, e¬mail: escola.55107@educacao.
mg.gov.br até o dia 15/05/2018, às 17:00 horas.

A Caixa Escolar Renato Franco Bueno torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/05/2018, ás 
11:00 horas, Processo licitatório nº. 04/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Provedor Theófilo Tavares Paes, localizada na Ave-
nida águas de Lindóia, nº . 470 – Cep 37 .580-000 – Telefone (35) 
3465-2588, e-mail: escola .55816@educacao .mg .gov .br . Até o dia 
16/05/2018 ás 16:00 hrs.
A Caixa Escolar Renato Franco Bueno torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/05/2018, ás 
11:30 horas, Processo licitatório nº. 05/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo 
na sede da EE Provedor Theófilo Tavares Paes, localizada na Ave-
nida águas de Lindóia, nº . 470 – Cep 37 .580-000 – Telefone (35) 
3465-2588, e-mail: escola .55816@educacao .mg .gov .br . Até o dia 
16/05/2018 ás 16:00 hrs.
A Caixa Escolar Antonio Machado de Carvalho torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 14/05//2018, 
às 18:30 horas, Processo licitatório nº 02/2017, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Profª Maria Roberto de Lima, localizada na Rua Hebron 
n° 52, Vila Nazaré – Jacutinga – CEP 37590-000 – Telefone (035) 
3443 .2518, e-mail: escola .55662@educacao .mg .gov .br até o dia 
14/05//2018, às 16:00 horas.
A Caixa Escolar Presidente Juscelino Kubitschek torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 01/06/2018, 
às 09:00 horas, Processo licitatório nº 005/2018, Modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da Escola Estadual Cônego Francisco Stella, localizada 
na Rua Cristóvam Chiaradia, n° 181 – CEP 37542000 – Telefone 
(035)34621355/34621975, e-mail: escola.55093@educacao.mg.gov.
br/cxescolarjk@gmail.com. até o dia 01/06/2018, às 09 hs.
A Caixa Escolar JOÃO SABINO DO COuTO torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 17/05/2018, 
às 11:00 horas, 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 com-
pleto na sede da EE PIO xII, localizada na Rua Antônio Alves de 
Mira n° 220 – Distrito do Cervo - Borda da Mata – CEP 37564-000 
– Telefone (35)3445-5047, e-mail: escola .54381@educacao .mg .gov .
br até o dia 16/05/2018, às 13:00 hs.
A Caixa Escolar Professora Ináh Nogueira de Sá torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 16 de maio de 
2018 às 10h horas, Processo licitatório nº 06/2018, Modalidade Con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede do CESEC “Professora Paulita de Queiroz Miranda”, 
localizada a Avenida Barão do Rio Branco, n° 145 – 2º piso - Cen-
tro – CEP 37570-000 – Telefone (0xx35) 3441-2775, e-mail: cese-
cppqm@yahoo.com.br até o dia 15/05/18, às 18h00.
A Caixa Escolar Secretário Olinto Orsini torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/05/2018, às 
09:00 horas, Processo licitatório nº 004/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis com recursos 
de Alimentação Escolar . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Secretário Olinto Orsini, 
localizada na Avenida Bom Jesus, n° 268 – Centro – Bueno Brandão/
MG - CEP 37578-000 – Telefone (0xx3463-1196), e-mail: esco-
la.54542@educacao.mg.gov.br, até o dia 18/05/2018, às 18h.
A Caixa Escolar Secretário Olinto Orsini torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 21/05/2018, às 
08:00 horas, Processo licitatório nº 003/2018, Modalidade Convite 
para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis com recursos de 
Alimentação Escolar . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Secretário Olinto Orsini, 
localizada na Avenida Bom Jesus, n° 268 – Centro – Bueno Brandão/
MG - CEP 37578-000 – Telefone (0xx3463-1196), e-mail: esco-
la.54542@educacao.mg.gov.br, até o dia 18/05/2018, às 18h.

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA – PNAE/ 
CONTRAPARTIDA ESTADuAL
A Caixa Escolar Antonio Machado de Carvalho realiza Chamada 
Pública nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, grupos for-
mais e Informais deverão apresentar a documentação prevista artigo 
27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 28/05/2018, às 18h30, na EE Profª Maria Roberto de 
Lima, localizada na Rua Hebron, n° 52 – Vila Nazaré – CEP 37.590-
000 – Telefone (0xx35) 3443 .2518, e-mail: escola .55662@educa-
cao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .
A Caixa Escolar Dr . Luiz Pinto de Almeida realiza Chamada Pública 
nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, 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 28/05/2018, as 17:00, na Escola Estadual Dr. Luiz Pinto de 
Almeida localizada na Rua José Pinto vilela, nº . 400, Centro, Santa 
Rita do Sapucaí - MG – CEP 37 .540-000 – Telefone (035) 3471-
2846, e-mail: financeiro.escolaluizpinto@gmail.com. Os quantitati-
vos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
A Caixa Escolar Horácio Góes realiza Chamada Pública nº 01/2018 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os fornecedores individuais, grupos formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da Resolu-
ção FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
28/05/2018, as 17h00, na E. E. Horácio Narciso de Góes, localizada 
na rua Dom José D` Ângelo Neto, n° 49 – Pinhalzinho dos Góes – 
Ouro Fino – CEP 37 .570-000 – Telefone (035) 3442-1060, e-mail: 
escola .55930@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.portal-
daagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Secretário Olinto Orsini realiza Chamada Pública 
nº 001/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 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 30/05/2018, as 18h, na EE Secretário Olinto Orsini, localizada 
na Avenida Bom Jesus, 268 – Centro – Bueno Brandão/MG – CEP 
37578-000 – Telefone (035) 3463-1196, e-mail:escola .54542@edu-
cacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar “Dr. Delfim Moreira” realiza Chamada Pública nº 
003/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os fornecedores individuais, 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 28/05/2018, as 17h30, na Escola Estadual “Dr. Delfim Moreira”, 
localizada na Praça Américo Lopes, S/n°, Centro - CEP 37540.000 - 
Telefone (35) 3471-1818, e-mail: eeddmoreira@yahoo .com .br Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
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SRE/UBÁ
ExTRATO DE EDITAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE

A CAIxA ESCOLA PADRE ANTÔNIO CORRÊA, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
11/05/2018, às 14:00 h, Processo licitatório nº 04/2018, Modalidade 
Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da EE PADRE ANTÔNIO CORRÊA, locali-
zada na Av. São João Batista n° 422, Centro CEP 36.520.000 Tele-
fone (032)3551-1294, e-mail: escola .182320@educacao .mg .gvbr .até 
o dia 10/05/2018, às 18:00 horas.
A CAIxA ESCOLAR PROFESSOR PAuLO ROBERTO REIS 
DE ALMEIDA torna público, para conhecimento dos interessados, 
que fará realizar no dia 11/05/2018, às 17 h, Processo licitatório nº 
01/2018, modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede do CESEC “PROFESSOR PAuLO 
ROBERTO REIS DE ALMEIDA, localizado na Rua Henrique de 
Almeida Filho n° 101 – Bairro Jardim Alice – CEP 36.520-000 – 
Telefone (32) 3551-2930, e-mail: escola .182214@educacao .mg .gov .
br, até o dia 10/05/2018, às 18 h.
ERRATA
A matéria publicada no Minas Gerais do dia 27/04/2018, registro 
1090465-1, caderno 1, onde se lê; fará realizar no dia 14/05/2018, às 
12:00hs; leia-se fará realizar no dia 14/05/2018 às11:00hs.
Onde se lê; os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Doutor José Januário Carneiro, loca-
lizada na Rua Cel. Sebastião Ramos de Castro, s/n Bairro Eldo-
rado – ubá – MG – Cep 36 .500 .000 – Telefone (32) 3531-7556, 
e-mail:escola.181978@educacao.mg.gov.br, até o dia 13/04/2018, 
às 17:00hs; leia-se; Os interessados poderão obter informações e 
cópia do edital completo na sede da EE Doutor José Januário Car-
neiro, localizada na Rua Cel. Sebastião Ramos de Castro, s/n Bairro 
Eldorado – ubá – MG – Cep 36 .500 .000 – Telefone (32) 3531-7556, 
e-mail:escola.181978@educacao.mg.gov.br, até o dia13/05/2018,às 
17:00hs .
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SuPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ENSINO DE GuA-
NHÃES - AvISO DE CHAMADA PÚBLICA .A Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio da Superinten-
dência Regional de Ensino de Guanhães, torna pública a Chamada 
Pública N.º 01/2018, 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 09:00 do dia 29/05/2018, ou pessoalmente no início da ses-
são da Chamada Pública às 10:00 horas do dia 29/05/2018, que será 
realizada (Av . Governador Milton Campos, nº 2323, 2º andar, Cen-
tro, Guanhães/MG, Cep: 39.740-000). Uma cópia do Edital poderá 
ser obtida nos sites www .compras .mg .gov .bre seecompras .educacao .
mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas por meio do 
telefone (33) 3421-7670 .
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SRE PIRAPORA

ExTRATO DE EDITAL PARA AQuISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PNAE

A Caixa Escolar Joanita vieira da Palma torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 10/05/2018, às 9h00, 
edital nº 001/2018, para aquisição de gêneros alimentícios não pere-
cíveis com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da EE Afonso Arinos, 
localizada na Rua Antônio José Balbino nº56 – São Romão/MG - 
CEP: 39290-000 – Telefone: (38) 3624-1215 - e-mail: escola .82767 .
educacao@.mg.gov.br, até o dia 09/05/18, às 23h00.
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Doutor Moisés Freire realiza Chamada Pública nº 
01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista na Resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de Vendas até o dia 29/05/2018, às 10h00, na 
EE Do Bairro Cidade Jardim, localizada na Avenida Itacolomy n° 
183 – Pirapora/MG – CEP 39.270-000 – Telefone (038) 3741-2680 - 
e-mail: escola .81973@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agri-
culturafamiliar .educacao .mg .gov .br  .
Extrato de edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Coronel Ramos realizará Chamada Pública nº 
002/2018, dia 25/05/2018, às 10h00, para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de 
suas organizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista na Resolução 
FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de Vendas até o dia 
24/05/2018, às 15h00min, na E.E Coronel Ramos, localizada na Rua 
Doutor Duque n° 291 - Pirapora-MG, CEP 39.270-000 – Telefone 
(038) 3741-1902, e-mail: escola .81892@educacao .mg .gov .br . Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Maria Josefina dos Santos realiza Chamada Pública 
nº 02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresen-
tar a documentação prevista na Resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de Vendas até o dia 08/06/2018, às 17h00, na 
EE Carmela Dutra, localizada na Rua Rui da Silva Reis n° 323 – 
Santa Fé de Minas/MG – CEP 39295-000 – Telefone (38) 3632-1140, 
e-mail: escola .82597@educacao .mg .gov .br  . Os quantitativos e gêne-
ros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http:// agri-
culturafamiliar .educacao .mg .gov .br  .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Fernão Dias torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar dia 10/05/2018 às 10h00 Processo 
licitatório 01/2018 Modalidade Convite para aquisição de Gêneros 
Alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados deverão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual 
Fernão Dias, localizada na Av. Comandante Santiago Dantas n° 01 
- Pirapora/MG - CEP: 39270-00 Telefone (038) 3741-1911, e-mail: 
escola.81922@educacao.mg.gov.br até o dia 09/05/2018.
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A Caixa Escolar Profª Alice Paes torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 14/05/2018, às 13:00 horas, 
Processo licitatório nº 03/2018, Modalidade Cotação de Preço para 
aquisição de gêneros alimentícios - Fundamental com recursos do 
PNAE, TC 855457/2017. Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Profª Alice Paes, localizada 
na Rua Jerônimo Martins do Nascimento n° 309 – Bairro bom Jesus 
– uberlândia – MG CEP 38 .400-630 – Telefone (34)3235-9255, 
e-mail: escola.167517@educacao.mg.gov.br até o dia 11/05/2018, 
às 10:00 h.
A Caixa Escolar São Judas Tadeu torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 14 de maio de 2018, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 04/2018, Modalidade convite 
Termo Compromisso nº 875658/2018, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da Escola Estadual 
São Judas Tadeu localizada na Rua Estados Unidos n° 245 – Bairro 
Independência, CEP 38 .443-081 Telefone (34)3241-3893, e-mail: 
escola.166766@educacao.mg.gov.br até o dia 11/05/2018 às 17:00h
A Caixa Escolar da Escola Estadual Josias Pinto torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 11/05/2018, 
às 13:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade con-
vite Termo Compromisso nº 875668/2018, para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Josias 
Pinto, localizada na Rua Professor Djalma Alvarenga de Oliveira n° 

901 – Centro – CEP 38160-000 – Telefone (034) 33561601, e-mail: 
escola166979@educacao.mg.gov.br até o dia 10/05/2017, às13h30 
horas .
A Caixa Escolar da Escola Estadual Padre Eloi, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 05/05/2018, 
às 10:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade Convite 
- Termo Compromisso nº 875660/2018, para aquisição de gêneros 
alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE Padre Eloi, 
localizada na Rua Vinte e Um de Abril n° 100 Parque dos Flam-
boyants – CEP 38 .447-47 – Telefone (34) 3241-1082, e-mail: esco-
la.166804@educacao.mg.gov.br até o dia 04/05/2018, às 12h.
A Caixa Escolar José Carneiro da Cunha torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 15/05/2018, às 11:30 
horas, Processo licitatório nº 03/2018, Modalidade carta convite, do 
Termo Compromisso nº 875661/2018, para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE José Carneiro 
da Cunha, localizada na Rua das Perobas n° 456 – Araguari – CEP 
38443-138 – Telefone (34) 3242-5426, e-mail: escolajosecarneiro@
bol.com.br, até o dia 14/05/2018, às 17h.
A Caixa Escolar Guiomar de Freitas Costa torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 22/05/2018, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 03/2018, Modalidade Tomada 
de preços, Termo Compromisso nº 875713/2018, para aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com recursos do 
PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do edital 
completo na sede da Escola Estadual Jerônimo Arantes, localizada na 
Rua dos Taróis n° 60 - Bairro Taiaman - CEP - 38415-069 - Telefone 
(34) 3238-4877, e-mail: escola .167606@educacao .mg .gov .br até o 
dia 21/05/2018, até às 17:00hs.
A Caixa Escolar “Antônio Flauzino Lopes” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 15/05/2018, 
às 14:00 horas, Processo licitatório nº 02/2018, Modalidade Con-
vite, Termo Compromisso nº 875673/2018 para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E . Brau-
lino Mamede, localizada na Rua Rodrigo do vale nº 340, Bairro Pri-
mavera – CEP 38480-000– Telefone (034-3281-2023), e-mail: esco-
la.167185@educacao.mg.gov.br, até o dia 14/05/2018 às 17:00 h.
A Caixa Escolar da Escola Estadual Enéias vasconcelos torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
18/05/2018, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 05/2018, Moda-
lidade convite Termo Compromisso nº 875676/2018, para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E . Enéias vasconcelos, localizada na cidade de uberlândia, na rua 
Bahia nº 1671 – Bairro: Brasil – CEP: 38 .400 .662 – Telefone: (34) 
3232-4449, e-mail: escola .167215@educacao .mg .gov .br até o dia 
17/05/2018, às 12:00 horas.
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A Caixa Escolar Dr . Duarte da E . E . Dr . Duarte Pimentel de ulhôa rea-
liza Chamada Pública nº 01/2018 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar Termo Compromisso nº 875733/2018, 
do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habi-
litação e Projeto de Venda até o dia 28/05/2018 às 16h00, na E. E. 
Dr . Duarte Pimentel de ulhôa, localizada na cidade de uberlândia 
– Avenida vasconcelos Costa nº 78 bairro Martins CEP: 38 .400-448 
– Telefone (34) 3236-5575; 3210-7102 e-mail: escola .167827@edu-
cacao .mg .gov .br .Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://portaldaagriculturafamiliar.edu-
cacao.mg.gov.br/

A Caixa Escolar São Judas Tadeu realiza Chamada Pública nº 
02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar Termo Compromisso nº 875658/2018, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 28/05/2018, às 17 h , na E.E. São Judas Tadeu, loca-
lizada na cidade de Araguari – CEP 38 .443-081 – Telefone (34)3241-
3893, e-mail:escola .166766@educacao .mg .gov .br .Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/.
A Caixa Escolar Sérgio de Freitas Pacheco realiza Chamada Pública 
nº 003/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar Termo Compromisso nº: 875712/2018, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia: 24/05/2018, às 17:00h, na E.E. Sérgio de Freitas 
Pacheco, localizada à Rua Edmar Honório Cordeiro, 202 – B. Tibery, 
na cidade de Uberlândia/MG – CEP: 38.401-730 Telefone (34)3213-
7490, e-mail: escola .167592@educacao .mg .gov .br  . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/
A Caixa Escolar da Escola Estadual Padre Eloi realiza Chamada 
Pública nº 03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar Termo Compromisso nº 875660/2018, do Empreen-
dedor Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os 
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Pro-
jeto de Venda até o dia 28/05/2018, às 12h, na E.E. Padre Eloi, loca-
lizada na Rua vinte e um de Abril, 100 –Parque Flamboyants cidade 
de Araguari-MG – CEP 38447 .047 – Telefone (34)3241-1082 e-mail: 
escola .166804@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://portaldaagri-
culturafamiliar.mg.gov.br/
A Caixa Escolar Jose Carneiro da Cunha realiza Chamada Pública 
nº 3/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar do Termo Compromisso nº 875661/2018, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 07/06/2018, às 07 h ás 19 h, na E.E. José Carneiro 
da Cunha, localizada na rua das Perobas, 456 cidade Araguari - CEP 
38443138 – Telefone (34)3242-5426, e-mail: escolajosecarneiro@
bol .com .br .Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/
A Caixa Escolar Joaquim Saraiva realiza Chamada Pública nº 
02/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar Termo Compromisso nº 875686/2018, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 29/05/2018, das 08h00min às 14h00min na E.E. 
Joaquim Saraiva, localizada na Av: João xxIII nº 68 - Bairro Santa 
Maria, cidade uberlândia – CEP 38400-056 –Telefone (34)3210-
8600, e-mail: escola .167312@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/

A Caixa Escolar João Naves de ávila realiza Chamada Pública nº 
03/2018 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar Termo Compromisso nº 875694/2018, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar . Os Gru-
pos Formais e Informais deverão apresentar a documentação prevista 
artigo 27 da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 28/05/2018, às 17:00hs, na E.E. Mário Porto, locali-
zada na Rua Golã, 407 – Bairro: Canaã - uberlândia – CEP: 38412-
450 – Telefone (34)3226-5151, e-mail: escola .167398@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/
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