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SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE ENSINo DE GovErNADor vALADArES 

- AvISo DE rESuLTADo DE CrEDENCIAMENTo -
REF.: CREDENCIAMENTO POR CHAMADA PÚBLICA N° 01/2019 Considerando a Portaria nº 01/20 19, a Superintendência Regional 
de Ensino de Governador Valadares torna público o resultado do Credenciamento da Chamada Pública nº 01/2019, para aquisição de CAFÉ 
TorrADo E MoÍDo, da seguinte forma:
CLASSIFICAÇÃo CNPJ CrEDENCIADoS

1 30.549.459/0001-00 Federação de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária do Estado de Minas Gerais .
2 375 .981 .206-68 Dagoberto Prado Leite

Governador valadares, 31 de agosto de 2019 .
6 cm -30 1266930 - 1

Maria da Glória Assunção, localizada na rua Nicodemos Celestino 
da Mota, n° 201, Bairro Santinho, ribeirão das Neves, MG, CEP 
33855-520 – Telefone (31) 3625-3701, e-mail: escola .212679@
educacao.mg.gov.br até o dia 09/09/2019, às 16h.
A CAIxA ESCoLAr FrANCISCo LABANCA realiza CHA-
MADA PÚBLICA Nº 02/2019 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 apresenta a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 16/09/2019, das 8h ás 17h, na EE Carmélia Gonçalves 
Loffi, localizada na Rua São Guilherme, nº 12, bairro Maria Helena, 
ribeirão das Neves, Minas Gerais, CEP 33930-025, Telefone (31) 
3456-2055, email: escola .10171@educacao .mg .gov .br . os quan-
titativos dos gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet:http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br
A CAIxA ESCoLAr PrESIDENTE ITAMAr FrANCo realiza 
Chamada Pública nº 01/2019 para aquisição de gêneros alimentí-
cios 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 24/09/2019, às 10h, na EE Presidente Itamar Franco, loca-
lizada na Sete, nº 100, Bairro Belo vale, Santa Luzia, MG, CEP 
33113-080 – Telefone (31) 3635-2316, e-mail: escola .356727@
educacao .mg .gov .br  .os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr CoroNEL MANoEL SoArES Do 
COUTO realiza Chamada Pública nº 03/2019 para aquisição de 
gêneros alimentícios da AGrICuLTurA FAMILIAr, do Empre-
endedor 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 habilita-
ção e Projeto de Venda até o dia 18/09/2019, ás 08h, na EE Coro-
nel Manoel Soares do Couto, localizada na rua valfrido Teixeira 
Simões, n° 200, Bairro Minas Caixa, Belo Horizonte, MG, CEP 
31615-680 – Telefone (31) 3455-7047, e-mail: alfa .rosa@yahoo .
com .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr LEoNINA MourTHÉ DE ArAÚJo, rea-
liza Chamada Pública nº 03/2019 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 prevista artigo 27 
da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 25/09/2019, às 14h, na EE Leonina Mourthé de Araújo, 
localizada na rua Paraná, n° 500, Bairro São Benedito, Santa Luzia, 
MG, CEP 33125-200 –Telefone (31)3637-2865, e-mail: esco-
la .10731@educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafa-
miliar .educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr TANCrEDo DE ALMEIDA NEvES torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 30/09/2019, às 12h, Processo licitatório nº 01/2019, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Henrique de Souza Filho, localizada 
na rua dezessete, n° s/n, San Genaro, Ribeirão das Neves, MG, CEP 
33825-340 – Telefone (031) 3626-5752, e-mail: eehenfil@yahoo.
com.br. Do dia 05/09/2019 até o dia 27/09/2019 no horário das 08h 
às 17h .
A CAIxA ESCoLAr HELToN GuIMArÃES WErNECK realiza 
Chamada Pública nº 03/2019 para aquisição de gêneros alimentí-
cios 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 25/09/2019, às 17h, na EE Raul Teixeira da Costa 
Sobrinho, localizada na rua Waldemar ribeiro Maia, n° 191, Bairro 
Conjunto Cristina, Santa Luzia, MG, CEP 3310-530 – Telefone 
31-3637-2859, e-mail: eeratecos@yahoo .com .br . os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr Do CoLÉGIo TIrADENTES DA PMMG 
– uNIDADE vESPASIANo torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 18/09/2019 às 10h a Cha-
mada Pública nº 02/2019, do termo 918457/2019. Com os recur-
sos do PNAE, para aquisição de gênero alimentício da Agricultura 
Familiar . os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo a sede do Colégio Tiradentes – unidade vespasiano, 
localizado na Avenida das Nascentes, nº 650, Bairro Caieiras, ves-
pasiano, MG, CEP . 33200-000 . Telefones (31) 3621-3290,e-mail: 
escola.331121@educacao.mg.gov.br, até o dia 17/09/2019, às 16h.
A CAIxA ESCoLAr vALÉrIo DIAS DuArTE torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
09/09/2019, às 16h, Processo licitatório n° 003/2019, 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 Leônidas Marques Afonso, localizada na 
rua Cônego Acácio, n° 463 . Bairro Nossa Senhora da Conceição, 
Jaboticatubas, MG, CEP 35830-000 - Telefone (031) 3683-1195, 
e-mail: escola.9300@educacao.mg.gov.br até o dia 06/09/2019 às 
16h
A CAIxA ESCoLAr CuSTÓDIo FÉLIx realiza Chamada Pública 
n° 01/2019 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 no artigo 22 da resolução FNDE n° 
38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 23/09/2019 de 
08h às 12h, na EE Custódio Félix, localizada na rua Berilo (antiga 
rua vinte), n° 65, bairro Franciscadriangela, ribeirão das Neves, 
MG, CEP 33822-100, telefone (31) 3627-1203, e-mail: escolacusto-
diofelix@gmail .com . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da internet: http://portal.educacao.mg.gov.br/
agf .

53 cm -30 1266925 - 1

SrE DE ALMENArA
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo 

DE GÊNEroS ALIMENTÍCIoS
ACaixa Escolar Germino Marciano dos Santos, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 26/09/2019, às 16h, Pro-
cesso Licitatório nº 02/2019, Modalidade Convite, para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos de contrapartida Estadual para 
oferta de Alimentação Escolar . os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da E . E . Geni Maria de 
Souza, localizada na Rua Uberaba, s/nº, Vila Formosa/Rio do Prado, 
MG, CEP: 39 .940-000 – Telefone (033) 3744-2032, e-mail: esco-
la.353558@educacao.mg.gov.br, até o dia 15/04/2019, às 16h.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

ACaixa Escolar Germino Marciano dos Santos realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Informais 
deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da resolu-
ção FNDE nº 26/2013, para habilitação e Projeto de Venda até o 
dia 30/09/2019, às 17h, na E. E. Geni Maria de Souza, localizada 
na Rua Uberaba, s/n°, Vila Formosa, Rio do Prado, MG, CEP: 
39 .940 .000– Telefone (033) 3744-2032, e-mail: escola .353558@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet:

6 cm -30 1266898 - 1

SrE CoroNEL FABrICIANo
ExTrAToDE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 

ALIMENTÍCIoS – ALIMENTAÇÃo ESCoLAr
A Caixa Escolar Escola Estadual Professor Letro torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 09/09/2019, 
às 09:00 horas, Processo Licitatório nº 02/2019, Modalidade Con-
vite para aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos da Ali-
mentação Escolar Estadual . os interessados poderão obter informa-
ções e cópia do edital completo na sede da E .E “Professor Letro”, 
localizada na rua Carvalho de Brito, n° 368, Bairro Centro, Antônio 
Dias –MG – CEP 35177-000 – Telefone (031)3843-1275) e-mail: 
professorletro@yahoo.com.br até o dia 09/09/2019, até às 08:00h.

3 cm -30 1266954 - 1

SrE PArá DE MINAS –EDITAL DE LICITAÇÃo 
/ EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA

A Caixa Escolar de Ensino Fundamental, realizará Chamada 
Pública 09/2019 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 no art . 27 da resolução FNDE 
nº 26/13, alterada pela Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação 
e Projeto de Venda até o dia 26/09/2019, às 14:00, na EE Indígena 
Caxixó Taoca Sérgia, localizada na Comunidade Capão do Zezínho, 
s/ n.º, Zona Rural – Martinho Campos – MG, CEP 35606-000 – 
Tel . (37) 3524-6192, e-mail: escola .322865@educacao .mg .gov .br 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/. TC 
918434/2019.
A Caixa Escolar de Ensino Fundamental, realizará Chamada 
Pública 10/2019 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 no art . 27 da resolução FNDE 
nº 26/13, alterada pela Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação 
e Projeto de Venda até o dia 26/09/2019, às 15:00, na EE Indígena 
Caxixó Taoca Sérgia, localizada na Comunidade Capão do Zezínho, 
s/ n.º, Zona Rural – Martinho Campos – MG, CEP 35606-000 – 
Tel . (37) 3524-6192, e-mail: escola .322865@educacao .mg .gov .br 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/. TC 
921997/2019.
A Caixa Escolar Dona Antônia valadares, torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que realizará no dia 13/09/2019, às 09:00, 
Processo Licitatório nº 05/2019, Modalidade Convite para aquisição 
de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . os 
interessados poderão obter informações e cópia completa do edital 
na sede da EE Dona Antônia valadares, localizada na rua Jacinta 
Braga, 73, Centro – São José da varginha – MG, CEP 35667-000 – 
Tel . (37) 3275-1075, e-mail: escola .35653@educacao .mg .gov .br até 
o dia 12/09/2019 às 09:00. TC 919430/2019.
A Caixa Escolar Dr . Zacarias, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que realizará no dia 12/09/2019, às 13:00, Processo 
Licitatório nº 11/2019, Modalidade Convite para aquisição de gêne-
ros alimentícios com recursos da Alimentação Escolar . os interes-
sados poderão obter informações e cópia completa do edital na sede 
da EE Dr . Zacarias, localizada na Praça Prefeito Mário Carneiro, 
61, Centro – Dores do Indaiá – MG, CEP 35610-000 – Tel . (37) 
3551-1386, e-mail: escola .33448@educacao .mg .gov .br até o dia 
12/09/2019 às 12:30. TC 915778/2019.
A Caixa Escolar de Tavares, realizará Chamada Pública 03/2019 
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 docu-
mentação prevista no art. 27 da Resolução FNDE nº 26/13, alte-
rada pela Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 23/09/2019, às 10:00, na EE Francisco de Assis 
Viana, localizada na Praça Nossa Sra da Conceição, s/ n.º, Tavares 
de Minas – Pará de Minas – MG, CEP 35661-786 – Tel . (37) 3233-
9149, e-mail: escola .35050@educacao .mg .gov .br os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet http://
www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br/. TC 915842/2019.
A Caixa Escolar Cel José Américo, realizará Chamada Pública 
05/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no art . 27 da resolução FNDE nº 
26/13, alterada pela Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 02/10/2019, às 08:30, na EE Dr. José 
Gonçalves, localizada na rua Padre Marinho, 456, Centro – Marti-
nho Campos – MG, CEP 35606-000 – Tel . (37) 3524-1269, e-mail: 
escola .34312@educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet http://www.portal-
daagriculturafamiliar.mg.gov.br/. TC 919375/2019.
A Caixa Escolar Cel José Américo, realizará Chamada Pública 
06/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para 
Alimentação Escolar . os grupos Formais e Informais deverão apre-
sentar a documentação prevista no art . 27 da resolução FNDE nº 
26/13, alterada pela Resolução FNDE nº 04/15, para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 02/10/2019, às 10:00, na EE Dr. José 
Gonçalves, localizada na rua Padre Marinho, 456, Centro – Marti-
nho Campos – MG, CEP 35606-000 – Tel . (37) 3524-1269, e-mail: 
escola .34312@educacao .mg .gov .br os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet http://www.portal-
daagriculturafamiliar.mg.gov.br/. TC 915811/2019.
A Caixa Escolar Mirian Edilene dos Santos, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará no dia 06/09/2019, às 
09:00, Processo Licitatório nº 04/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Alimentação 
Escolar . os interessados poderão obter informações e cópia com-
pleta do edital na sede da E .E . da Jaguara, localizada na rua Mar-
tins Alves de Souza, 237, Distrito de Jaguara de Minas – onça de 
Pitangui – MG, CEP 35655-000 – Tel . (37) 99181-8248, e-mail: 
escola.34711@educacao.mg.gov.br até o dia 06/09/2019 às 08:30. 
TC 919390/2019.

19 cm -30 1266985 - 1

SrE PIrAPorA
ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 

GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE
A CAIxA ESCoLAr SELMA ABDALLA torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 10/09/2019 
às 14h00, Processo Licitatório 05/2019 Modalidade Convite, para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia completa do edital, 
na E .E . DEPuTADo QuINTINo vArGAS, localizada na rua 
Av. João Cota Sobrinho nº 764 – Industrial – Pirapora/MG – CEP: 
39270-000 – Telefone: (38)3741-4023 - E-mail: licitacao .contabil@
gmail.com, até o dia 10/09/2019 às 13h30.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A CAIxA ESCoLAr JoANITA vIEIrA DA PALMA torna 
público para conhecimento dos interessados que fará realizar no 
dia 10/09/2019 às 9h00, Processo Licitatório 06/2019 Modalidade 
Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do 
PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia completa 
do edital, na E .E . AFoNSo ArINoS, localizada na rua Antônio 
José Balbino, 56 – São Romão/MG – CEP: 39290-000 - Telefone 
(38) 3624-1215 - E-mail: escola .82767@educacao .mg .gov .br, até o 
dia 10/09/2019 às 8h30.

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A CAIxA ESCoLAr BoM JESuS DA vErEDA torna público 
para conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 
19/09/2019 às 10h00, Processo Licitatório 4/2019 Modalidade Con-
vite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 

SrE uNAÍ
ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 

– AGrICuLTurA FAMILIAr – PNAE 
- A Caixa Escolar “oSvALDo DA SILvA orNELAS”, realiza 
Chamada Pública nº 04/2019 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 24/09/2019, às 16h00 na EE “Nossa Senhora de Abadia”, 
localizada à rua Januária, n° 250, Centro, Formoso-MG – CEP 
38 .690-000 –Telefone: (038) 3647-1202, e-mail: escola .205557@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.educa-
cao.mg.gov.br/

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - PNAE

A Caixa Escolar “oSvALDo DA SILvA orNELAS”, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 10/09/2019, às 16h00, Processo licitatório nº 11/2019, Modali-
dade CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE “Nossa Senhora de Abadia”, loca-
lizada à rua Januária, n° 250, Centro, Formoso-MG – CEP 38 .690-
000– Telefone: (038) 3647-1202 . e-mail: escola .205557@educacao .
mg.gov.br, até o dia 10/09/2019, às 16h00.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar “DIoMEDES DE ArAuJo vALADArES” rea-
liza Chamada Pública nº 002/2019 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 artigo 27 da 
Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 30/09/2019, às 17h30min, na EE “José de Alencar”, locali-
zada na rua rui Barbosa, n° 513 – Centro – riachinho-MG – CEP 
38 .640-000 – Telefone: (038) 3678-1148, e-mail: escola .82791@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.educa-
cao.mg.gov.br/

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE GÊNEroS 
ALIMENTÍCIoS – CoNTrAPArTIDA ESTADuAL 

- A Caixa Escolar “DIoMEDES DE ArAuJo vALADArES” 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará reali-
zar no dia 09/09/2019, às 10h00, Processo licitatório nº 006/2019, 
Modalidade CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos Contrapartida . os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE “José de Alencar”, loca-
lizada na rua rui Barbosa, n° 513, Centro, riachinho-MG – CEP 
38 .640-000 – Telefone: (038) 3678-1148, e-mail: escola .82791@
educacao.mg.gov.br, até o dia 09/09/2019, às 09h00.

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA 
PÚBLICA – AGrICuLTurA FAMILIAr

A Caixa Escolar “DoMINGoS PINTo BroCHADo” realiza Cha-
mada Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações 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 
23/09/2019, às 10h00, na EE “Domingos Pinto Brochado”, locali-
zada na Avenida Governador valadares, nº 787, Centro, unaí-MG 
– CEP 38 .610-016 – Telefone: (038) 3676-1909, e-mail: esco-
la .108995@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da Internet: http://agriculturafa-
miliar.educacao.mg.gov.br/

ExTrATo DE EDITAL PArA CHAMADA PÚBLICA 
– AGrICuLTurA FAMILIAr – FNDE 

- A Caixa Escolar “TEÓFILo MArTINS FErrEIrA” realiza Cha-
mada Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios 
da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações 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 
13/03/2019, às 10h00, na EE “Teófilo Martins Ferreira”, localizada 
na rua da Magnólias, n° 180, Jardim, unaí – MG - CEP 38 .610-
000 – Telefone: (038) 3676-2175, e-mail: escola .109002@educa-
cao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.
mg.gov.br/

ExTrATo DE EDITAL PArA AQuISIÇÃo DE 
GÊNEroS ALIMENTÍCIoS - FNDE

A Caixa Escolar “TEÓFILo MArTINS FErrEIrA” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 27/02/2019, às 08h30min, Processo licitatório nº 01/2019, 
Modalidade CoNvITE para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do Termo Contrapartida Estadual . os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE “Teó-
filo Martins Ferreira”, localizada na Rua das Magnólias, n° 180, 
Jardim, unaí-MG – CEP 38 .610-000 – Telefone: (038)3676-2175, 
e-mail: escola.109002@educacao.mg.gov.br, até o dia 26/02/2019 
às 17h00 .

19 cm -29 1266617 - 1

SrE . METroPoLITANA C – ExTrAToS DE EDITAIS
A CAIxA ESCoLAr CELMAr BoTELHo DuArTE, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 03/09/2019, às 14h, Processo licitatório nº 02/2019, Modalidade 
Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recursos de 
verba Estadual . os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Celmar Botelho Duarte locali-
zada na rua Belo oriente, n° 845, Bairro Providência, Belo Hori-
zonte, MG, CEP 31814-100, Telefone (31) 3433-3732, e-mail: esco-
la.2372@educacao.mg.gov.br até o dia 02/09/2019, às 17h.
A CAIxA ESCoLAr CELMAr BoTELHo DuArTE realiza 
Chamada Pública nº 02/2019 para aquisição de gêneros alimentí-
cios 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 05/2015, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 11/09/2019, às 13h45min, na EE Celmar Botelho Duarte, 
localizada na rua Belo oriente, n° 845, Bairro: Providência, Belo 
Horizonte, MG, CEP 31814-100 – Telefone (31) 3433-3732, e-mail: 
escola .2372@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar .educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr JoSÉ ALvES rABELo realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 – QESE 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 04/09/2019 às 17h, na EE Manoel Martins de Melo, localizada 
na Rua Curitiba, S/Nº, Bairro Menezes, Ribeirão das Neves, MG, 

CEP 33913-440, Telefone (31) 3638-1471, e-mail: escola .218995@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet:
A CAIxA ESCoLAr Dr . rÔMuLo JovIANo realiza Cha-
mada Pública nº 03/2019 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 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 23/08/2019 as 07h55min na EE De Pedro Leo-
poldo, localizada na Fazenda Modelo, S/Nº, Dist. Dr. Lund, CEP 
33650-000- Pedro Leopoldo, MG, Telefone (31)3662-3661- e-mail: 
escola .9784@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar . educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr Dr . rÔMuLo JovIANo realiza Cha-
mada Pública nº 04/2019 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 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 19/09/2019 as 07h55min na EE De Pedro Leo-
poldo, localizada na Fazenda Modelo, S/Nº, Dist. Dr. Lund, CEP 
33650-000, Pedro Leopoldo, MG, Telefone (31)3662-3661- e-mail: 
escola .9784@educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://agricultura-
familiar . educacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr roSELMIrA PErEIrA NoGuEIrA rea-
liza Chamada Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Ali-
mentícios da Agricultura Familiar, do empreendedor rural ou de 
suas organizações para a Alimentação Escolar . os Grupos Formais e 
Informais deverão apresentar a documentação prevista no artigo 22 
da Resolução FNDE nº 38/2009 e 025/2012 e 3670/2017, para habi-
litação e Projeto de Venda até o dia 09/09/2019, na EE José Pedro 
Pereira, localizada na rua Ari Teixeira da Costa, nº 21, Centro, 
ribeirão das Neves, MG, CEP: 33805-020 – Telefone (31) 3624-
1315, e-mail: escola .9938@educacao .mg .gov .br os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://
portal.educacao.mg.gov.br/afg.
A CAIxA ESCoLAr roSELMIrA PErEIrA NoGuEIrA, torna 
publico para o conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 17/09/2019, as 08h30min, processo licitatório nº03/2019, Moda-
lidade Convite para aquisição de alimentos para Merenda Escolar  . 
os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede, da EE José Pedro Pereira, localizada na rua Ari 
Teixeira da Costa, nº 21, Centro, ribeirão das Neves, MG, CEP: 
33805-020 – Telefone (31) 3624-1315, e-mail: escola .9938@edu-
cacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr JoSÉ BoNIFáCIo NoGuEIrA realiza 
Chamada Pública nº 04 /2019 para aquisição de gêneros alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas 
organizações para alimentação escolar . os Grupos Formais e Infor-
mais deverão apresentar a documentação prevista artigo 22 da reso-
lução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 
10/09/2019, às 8h, na EE José Bonifácio Nogueira, localizada na 
rua José Bonifácio, n° 181, Bairro São Pedro, ribeirão das Neves, 
MG, CEP 33805-490 Telefone (31) 3625-4816, e-mail: escolabo-
ni .9890@gmail .com  .os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar@edu-
cacao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr NoSSA SENHorA DA SAÚDE torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 11/09/2019, às 16h, Processo licitatório nº 02/2019, 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 Padre Menezes, localizada na Av . Belmiro 
Salomão, s/n°, Pastinho, Lagoa santa, MG, CEP 33400- 000 Tele-
fone (031) 3681-3047, e-mail: escola .9491@educacao . mg .gov .br 
até o dia 06/09/2019, às 11h.
A CAIxA ESCoLAr ProFESSor DoMINGoS orNELAS 
realiza Chamada Pública nº 003/2019 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 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 23/09/2019, às 13h, na EE Professor Domin-
gos ornelas, localizada na rua Presidente Washington Luiz, n° 214, 
Bairro Boa Esperança, Santa Luzia, MG, CEP 33035-310 – Tele-
fone (31) 3641-1731, e-mail: prodor@bol .com .br, escola .10669@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.educa-
cao .mg .gov .br
A CAIxA ESCoLAr ProFESSor DoMINGoS orNELAS 
realiza Chamada Pública nº 004/2019 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 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 23/09/2019, às 13h, na EE Professor Domin-
gos ornelas, localizada na rua Presidente Washington Luiz, n° 214, 
Bairro Boa Esperança, Santa Luzia, MG, CEP 33035-310 – Tele-
fone (31) 3641-1731, e-mail: prodor@bol .com .br, escola .10669@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://agriculturafamiliar.educa-
cao .mg .gv .br
A CAIxA ESCoLAr Dr . JoÃo MorEIrA SALLES, realiza 
Chamada Pública nº 001/2019 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 no artigo 27 
da Resolução FNDE nº 26/13, para habilitação e Projeto de Venda 
até o dia 16/09/2019às 10h, na EE de Educação Especial Dr. João 
Moreira Salles, localizada na rua Santa Clara de Assis, 159, Bairro: 
Minaslandia, Belo Horizonte, MG, CEP: 31810-340, Telefone (31) 
3445-2215, e-mail: escola .1007@educacao .mg .gov .br, os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br.
A CAIxA ESCoLAr ISALTINA BISPo realiza Chamada Pública 
nº 01/2019 para aquisição de gêneros alimentícios da AGRICUL-
TurA FAMILIAr, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações 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 
23/09/2019, até às 16h, na EE Maria da Glória Assunção, localizada 
na rua Nicodemos Celestino da Mota, n° 201, Bairro Santinho, 
ribeirão das Neves, MG, CEP 33855-520 – Telefone (31) 3625-
3701, e-mail: escola .212679@educacao .mg .gov .br . os quantitati-
vos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .brA
CAIxA ESCoLAr ISALTINA BISPo torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 10/09/2019, às 
07h30min, Processos licitatórios nº 01/2019 (Cereais) e nº 02/2019 
(Carnes) na Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimen-
tícios com recursos do PNAE (verba federal) . os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE 
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