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A Caixa Escolar Dr . Itajiba Eiras torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de março de 
2019, às 10:00horas, Processo licitatório nº 07/2019, 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 Professora Maria vitorino de Souza, 
localizada na Rua Pedro Paschoal de Melo n° 286 – Centro– CEP 
37 .615-000 – Telefone (35) 3437-1105, e-mail: escola .54771@
educacao.mg.gov.br até o dia 27/03/2019, às 10h00.
A Caixa Escolar virgínia Marcondes Escobar torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de 
Março de 2019, às 09:00 horas, Processo licitatório nº 01/2019, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios pere-
cível com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE virgínia 
Marcondes Escobar, localizada na Avenida Rio Branco n° 477 – 
Centro – CEP 37.650.000 – Telefone 25/03/2018, às 22h.
A Caixa Escolar virgínia Marcondes Escobar torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de 
Março de 2018, às 09:30 horas, Processo licitatório nº 02/2019, 
Modalidade Convite para aquisição de gêneros alimentícios não 
perecível com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter 
informações e cópia do edital completo na sede da EE virgínia 
Marcondes Escobar, localizada na Avenida Rio Branco n° 477 – 
Centro – CEP 37.650.000 – Telefone 25/03/2018, às 22h.
A Caixa Escolar Dr . Luiz Pinto de Almeida torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
27/03/2019, às 09 horas, Processo licitatório nº 10/2019, Moda-
lidade 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 Dr . Luiz Pinto de Almeida, 
localizada na Rua Dr . José Pinto vilela n°400 – Centro, Santa 
Rita do Sapucaí - MG – CEP 37540-000 – Telefone (35) 3471-
2846, email: financeiro.escolaluizpinto@gmail.com até o dia 
26/03/2019 às 17 horas.
A Caixa Escolar Professor Alencar Noronha torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
27/03/2019, às 10:30 horas, Processo Licitatório nº 01/2019, 
Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da E . E . Professor Juvenal 
Brandão, localizada na Rua Engenheiro Américo Guidi Filho n° 
48 – Ouro Fino – CEP 37 .570-000 – Telefone (35) 3441-1247, 
e-mail: escola.55964@educacao.mg.gov.br até o dia 26/03/2019, 
até às 18:00 horas .
A Caixa Escolar Professora Ináh Nogueira de Sá torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 10 de 
abril 2019 às 10h horas, Processo licitatório nº 02/2019, Modali-
dade Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos 
do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede do CESEC “Professora Paulita de Quei-
roz Miranda”, localizada a Avenida Barão do Rio Branco, n° 145 
– 2º piso - Centro – CEP 37570-000 – Telefone (0xx35) 3441-
2775, e-mail: cesecppqm@yahoo.com.br até o dia 09/04/19, às 
20h00 .
A Caixa Escolar Presidente Arthur da Costa e Silva torna público 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
25/03/2019, às 09:00 horas, Processo Licitatório n º 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 E .E . Presidente Arthur da 
Costa e Silva, localizada na Rua República da venezuela, nº 344, 
Jardim América – CEP 37 .550-000 – Telefone (35) 3423-1919, 
email: escola.56430@educacao.mg.gov.br. até o dia 25/03/2019 
às 08:00 horas .
A Caixa Escolar Professor Maximiano Lambert torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
26/03/2019, ás 13:30 horas, Processo Licitatório nº 07/2019, 
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 Professor Maximiano 
Lambert, localizada na Rua Coronel Emiliano nº 168 – cen-
tro – CEP: 37605000 – Telefone (35)3432-1144 , e-mail: esco-
la.54879@educacao.mg.gov.br, até o dia 25/03/2019, às 17:00 
horas .
A Caixa Escolar Afonso Ângelo Freire da Fonseca torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
27/03/2019, às 17:30 horas, 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 Floriano Saretti, loca-
lizada na Rua Alcides José Pieroni n° 659 – CEP 37 .590-000 – 
Telefone (035) 3443-1225, e-mail: escola .55611@educacao .
mg.gov.br. até o dia 27/03/2019, às 16h30.
A Caixa Escolar Dr . Itajiba Eiras torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de março de 
2019, às 10:00horas, Processo licitatório nº 07/2019, 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 Professora Maria vitorino de Souza, 
localizada na Rua Pedro Paschoal de Melo n° 286 – Centro– CEP 
37 .615-000 – Telefone (35) 3437-1105, e-mail: escola .54771@
educacao.mg.gov.br até o dia 27/03/2019, às 10h00.
A Caixa Escolar “Cônego José Eugênio de Faria” torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 
27/03/2019, às 10h00, Processo licitatório nº 02/2019, 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 E .E “Cônego José Eugênio de Faria”, 
localizada na Rua Anardino de Paula Cândido, n° 80, Bairro Santo 
Antônio – Cachoeira de Minas-MG – CEP 37545-000 – Telefone 
(035) 3472-1305, e-mail: escola .54607@educacao .mg .gov .br até 
o dia 27/03/2019 às 9h00.
A Caixa Escolar Dom Francisco Silva torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de março de 
2019, às 19:00horas, Processo licitatório nº 01/2019, 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 Dom Francisco silva, localizada na 
Rua Deputado Hugo de Aguiar n° 204 – centro – Espírito Santo 
do Dourado CEP 37566-000 – Telefone (35) 3 454 1010, e-mail: 
escola.55042@educacao.mg.gov.br. até o dia 25/03/202019, às 
17:00horas .
A Caixa Escolar São José do Pantano torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 26 de 03/2019, às 
18:00 horas, Processo licitatório nº 01/2019, Modalidade convite 
para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital com-
pleto na sede da EE Profª Mariana Pereira Fernandes, localizada 
na rua Milton Campos n° 65, São José do Patano- Pouso Alegre 
- MG – CEP 37 .562-000– Telefone (0xx35) 3427 10-61, e-mail: 
eeprofampf@yahoo.com.br. até o dia 25/03/2019, às 18:00h.
A Caixa Escolar Professor Afonso Antônio Florenciano torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 27/03/2019, às 10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2019, 
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 Lauro Afonso Megale, 
localizada na Rua Duque de Caxias n° 621 – São Judas Tadeu 
,Borda da Mata – CEP 37564000 – Telefone (035)34451316, 
e-mail: escola.54356@educacao.mg.gov.br. até o dia 26/03/2019, 
às 18h00 .
A Caixa Escolar Secretário Olinto Orsini torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/03/2019, às 
14:00 horas, Processo licitatório nº 01/2019, 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 Secretário Olinto Orsini, locali-
zada na Avenida Bom Jesus, n° 268, Centro – Bueno Brandão/

MG – CEP 37578-000 – Telefone (0xx35) 3463-1196, e-mail: 
escola.54542@educacao.mg.gov.br, até o dia 26/03/2019, às 18h.
Extrato de edital de chamada pública – PNAE/ Contrapartida 
Estadual/ Superintendência Regional de Ensino de Pouso Alegre
A Caixa Escolar Monsenhor João Batista Maria Rigotti realiza 
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 fornecedo-
res 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 10/04/2019, as 
10h00, na EE Júlio Brandão, localizada na Rua Dos Expedicio-
nários n° 85 – Jacutinga - MG – CEP 37590 .00 – Telefone (035) 
34431177, e-mail: escola .55620@educacao .mg .gov .br . Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
A Caixa Escolar Dom João Rezende Costa realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 09/04/2019, as 17:30h, na EE 
Dom João Rezende Costa, localizada na Rua Cônego José Oriolo 
n° 71 – Centro – CEP 37550-000 – Telefone (0xx35) 3423-1575, 
e-mail: escola .56367@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
A Caixa Escolar virginia Marcondes Escobar realiza Chamada 
Pública nº 03/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 09/04/2018 as 22 h, na Escola 
Estadual virgínia Marcondes Escobar, localizada na Avenida Rio 
Branco, n° 477 – Camanducaia – MG ., CEP 37 .650 .000 – Tele-
fone (35) 3433 .1415, e-mail: escola .54640@educacao .mg .gov .
br  . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .
A Caixa Escolar Major João de Souza Neto realiza Chamada 
Pública nº 001/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individu-
ais, grupos formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 09/04/2019, das 7:00 
as 22:00 h, na EE Raimundo Corrêa, localizada na Rua Muniz 
n°120 – Centro – CEP 37630-000 – Telefone (035) 34361158, 
e-mail:escola .56758@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e 
gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet:http://
www .portaldagriculturafamiliar .mg .gov .br
A Caixa Escolar Dr . Luiz Pinto de Almeida realiza Chamada 
Pública nº 03/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individu-
ais, grupos formais e Informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 09/04/2019 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.esco-
laluizpinto@gmail .com . Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da Internet: http://www.portaldaagri-
culturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professor Alencar Noronha realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habi-
litação e Projeto de Venda até o dia 08/04/2019, as 18:00h, na 
E .E Professor Juvenal Brandão, localizada na Rua, Engenheiro 
Américo Guidi Filho n° 48 – CEP 37 .570-000 – Telefone (35) 
3441-1247, e-mail: escola .55964@educacao .mg .gov .br . Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
A Caixa Escolar Professora Inah Nogueira de Sá realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
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 09/04/2019, às 18h, no CESEC 
“Professora Paulita de Queiroz Miranda”, localizada a Avenida 
Barão do Rio Branco, n° 145 – 2º piso - Centro – CEP 37570-
000 – Telefone (0xx35) 3441-2775, e-mail: ceseppqm@yahoo .
com .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.
mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professora Maria Felicidade Costa 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 fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habi-
litação e Projeto de Venda até o dia 10/04/2019, às 18h, na EE 
de Bueno Brandão, localizada na Av . Bom Jesus, n° 328 – Cen-
tro – CEP 37578-000 – Telefone (35) 3463-1374, e-mail: esco-
la .54526@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros ali-
mentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professor Maximiano Lambert realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
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 09/04/2019, às 13:00 horas, na EE 
Professor Maximiano Lambert, localizada na Rua Coronel Emi-
liano nº 168 - CEP 37605000 – Telefone (035)3432-1144, e-mail: 
escola .54879@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Professor Maximiano Lambert realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
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 09/04/2019, às 13:30 horas, na EE 
Professor Maximiano Lambert, localizada na Rua Coronel Emi-
liano nº 168 - CEP 37605000 – Telefone (035)3432-1144, e-mail: 
escola .54879@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Milton Lázaro Opúscolo realiza Chamada 
Pública nº 01 /2019, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 08 / 04 / 2019, às 9 h, na E. E. 
José Gomes de Morais Filho, localizada na Rua Benevides Iná-
cio Diniz, sem número, centro, Albertina, MG, CEP 37596-000, 
Telefone (0xx35) 3446 1111, e-mail: escola .294705@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponí-

veis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Milton Lázaro Opúscolo realiza Chamada 
Pública nº 02 /2019, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, 
grupos formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habili-
tação e Projeto de Venda até o dia 08 / 04 / 2019, às 9 h, na E. E. 
José Gomes de Morais Filho, localizada na Rua Benevides Iná-
cio Diniz, sem número, centro, Albertina, MG, CEP 37596-000, 
Telefone (0xx35) 3446 1111, e-mail: escola .294705@educacao .
mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da Internet: http://www.portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Afonso Angelo Freire da Fonseca realiza Cha-
mada Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores indi-
viduais, grupos formais e Informais deverão apresentar a docu-
mentação prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 10/04/2019, as 17h00, 
na EE Floriano Saretti, localizada na Rua Alcides Jose Pieroni 
n° – 659 – CEP 37 .590-000 – Telefone (035) 3443-1225, e-mail: 
escola .55611@educacao .mg .gov .br . Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na página da Internet: http://www.
portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais - Superin-
tendência Regional de Ensino de Pouso Alegre - Aviso de Cha-
mada Pública . A Secretaria de Estado de Educação de Minas 
Gerais, por intermédio da Superintendência Regional de Ensino 
de Pouso Alegre, torna pública a retificação da Chamada Pública 
N.º 01/2019, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar . Os interessados deverão entregar os envelopes de 
habilitação e de proposta de venda, conforme Edital, via correios 
até às 17:00 horas do dia 09/04/2019, ou pessoalmente no início 
da sessão da Chamada Pública às 14:00 horas do dia 10/04/2019, 
que será realizada na sede da Superintendência Regional de Ensi-
no-Avenida Vicente Simões, 494, Bairro: Jardim Guanabara/
Pouso Alegre- Cep 37554-100 . uma cópia do Edital poderá ser 
obtida nos sites www .compras .mg .gov .br e seecompras .educacao .
mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas por meio do 
telefone (35) 2103-2408 .
A Caixa Escolar Dom Francisco Silva realiza Chamada Pública nº 
01/2019 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 Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 08/04/2019, as 19:00horas, na EE Dom Francisco 
silva, localizada na Rua Deputado Hugo de Aguiar n° 204 –centro 
Espírito santo do Dourado – CEP 37566-000 – Telefone (35 3454 
1010) , e-mail: escola .55042@educacao .mg .gov .br . Os quantitati-
vos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Inter-
net: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.
A Caixa Escolar Professor Afonso Antônio Florenciano realiza 
Chamada Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimen-
tícios da Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas 
organizações para Alimentação Escolar . Os fornecedores individu-
ais, grupos formais e Informais deverão apresentar a documenta-
ção prevista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habi-
litação e Projeto de Venda até o dia 09/04/2019, as 10h00, na EE 
Lauro Afonso Megale, localizada na Rua Duque de Caxias n° 621 
– São Judas Tadeu ,Borda da Mata – CEP 37564000 – Telefone 
(035)34451316, e-mail: escola .54356@educacao .mg .gov .br .Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página 
da Internet: http://www.portaldaagriculturafamiliar.mg.gov.br.

A Caixa Escolar Aliomar Baleeiro realiza Chamada Pública nº 
01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
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 08/04/2019 às 09h, na E.E. Profes-
sora Geraldina Tosta, localizada na Rua Juiz de Fora n° 05 – CEP 
37550-427 Telefone: (035) 3423-1222, e-mail: escola .56359@
educacao .mg .gov .br Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet: http://www.portaldaagricultu-
rafamiliar .mg .gov .br
A Caixa Escolar Francisco Ribeiro da Fonseca realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, gru-
pos formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 08/04/2019, as 9h00, na E E Franscisco 
Ribeiro da Fonseca, localizada na Avenida Cyro Gonçalves n° 
441 – Centro – CEP 37570-000 – Telefone (0xx35)3441-1044, 
e-mail: eefrf@yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://www.portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br .
A Caixa Escolar Francisco Ribeiro da Fonseca realiza Chamada 
Pública nº 03/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da 
Agricultura Familiar, do Empreendedor Rural ou de suas organiza-
ções para Alimentação Escolar . Os fornecedores individuais, gru-
pos formais e Informais deverão apresentar a documentação pre-
vista artigo 27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 08/04/2019, as 9h00, na E E Franscisco 
Ribeiro da Fonseca, localizada na Avenida Cyro Gonçalves n° 
441 – Centro – CEP 37570-000 – Telefone (0xx35)3441-1044, 
e-mail: eefrf@yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros alimentí-
cios estão disponíveis na página da Internet: http://www.portalda-
agriculturafamiliar .mg .gov .br .

79 cm -14 1203685 - 1
ERRATA

A matéria publicada no Minas Gerais do dia 27/02/2019, registro 
página 34, caderno1, onde se lê Extrato de Edital para Aquisição 
de gêneros alimentícios – PNAE . A Caixa Escolar Antônio Gon-
çalves de Matos torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que fará realizar no dia 13/03/2019, às 8:20 horas,. leia-se 
15/03/2019, às 8:20 horas
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SRE . METRPOLITANA C –
ExTRATOS DE EDITAIS

A CAIxA ESCOLAR MARGARIDA DE MELO PRADO torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 21/03/2019, às 9h, 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 Margarida de Melo Prado, loca-
lizada na Rua: Joaquim de Abreu, n°:50, Bairro: Monte Azul, 
Belo Horizonte, MG, CEP 31872-400, Telefone (31) 3434-2037, 
e-mail: escola.2551@educacao.mg.gov.br até o dia 19/03/2019, 
às 9h .
A CAIxA ESCOLAR DO COLÉGIO TIRADENTES DA PMMG 
– uNIDADE vESPASIANO torna público, para conhecimento 
dos interessados, que realizará no dia 26/03/2019 às 10h CHA-
MADA PÚBLICA nº 01/2019, do termo 922020/2019. Com 
os recursos do PNAE, para aquisição de gênero alimentício da 
Agricultura Familiar . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo a sede do Colégio Tiradentes – uni-
dade vespasiano, localizado na Avenida das Nascentes, nº650, 
Bairro Caieiras, vespasiano, MG, CEP . 33200-000 . Telefones 
(31)3621-3290,e-mail: escola .331121@educacao .mg .gov .br, até 
o dia 25/03/2019, às 16h.
A CAIxA ESCOLAR FRANCISCO MENEZES FILHO torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 

dia 26/03/2019 às 12h, Processo licitatório nº 01/2019, 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 Francisco Menezes Filho, loca-
lizada na Rua João Antônio Cardoso, nº 318, Bairro Ouro Preto, 
Belo Horizonte, MG - CEP31310-390 – Telefone (31) 34982530, 
e-mail: escola.1881@educacao.mg.gov.br, até o dia 25/03/2019, 
às 19h .
A CAIxA ESCOLAR PADRE JOSÉ SENABRE torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
01/04/2019, às 08h, Processo licitatório nº 01/2019, 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 José Senabre, localizada na Rua 
Piauí, n°279 – Bairro Célvia, vespasiano, CEP 33200-000 – Tele-
fone (31) 3621-1035, e-mail: escola .11045@educacao .mg .gov .br 
até o dia 29/03/2019, até às 16h.
A CAIxA ESCOLAR ARECLIDES DE ARAÚJO NETO torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 21/03/2019, às 14h, Processo licitatório nº01/2019, 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 Altair de Almeida viana, loca-
lizada na Rua Baldim, n°1130, Bairro Morada do Rio, Santa 
Luzia, CEP 33030-340– Telefone (031) 3641-6378, e-mail: esco-
la.10715@educacao.mg.gov.br até o dia 20/03/2019, às 17h.
A CAIxA ESCOLAR ARECLIDES DE ARAÚJO NETO torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 21/03/2019, às 15h30min, Processo licitatório nº02/2019, 
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 Altair de Almeida viana, 
localizada na Rua Baldim, n°1130 – Bairro Morada do Rio, Santa 
Luzia, MG, CEP 33030-340– Telefone (031) 3641-6378, e-mail: 
escola.10715@educacao.mg.gov.br até o dia 20/03/2019, às 17h.
A CAIxA ESCOLAR AGDA CAROLINE realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 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 artigo 
27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 05/04/2019, às 17h, na EE Carlos Drummond 
de Andrade, localizada na Rua Agda Carolina n°330, Bairro Flo-
rença, Ribeirão das Neves, MG, CEP 33823-450 – Telefone (31) 
3626-7865, e-mail: escolacarlos1@hotmail .com . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br
A CAIxA ESCOLAR AGDA CAROLINE torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
25/03/2019, às 15h, 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 E .E .Carlos Drummond de Andrade, 
localizada na Rua Agda Carolina, n°330, Bairro Florença, Ribei-
rão das Neves, MG, CEP 33823-450 – Telefone (31) 3626-7865, 
e-mail: escolacarlos1@hotmail.com até o dia 22/03/2019, às 17h.
A CAIxA ESCOLAR AGDA CAROLINE realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 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 artigo 
27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 05/04/2019, às 17h, na EE Carlos Drummond 
de Andrade, localizada na Rua Agda Carolina n°330, Bairro Flo-
rença, Ribeirão das Neves, MG, CEP 33823-450 – Telefone (31) 
3626-7865, e-mail: escolacarlos1@hotmail .com . Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da Internet: 
http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br
A CAIxA ESCOLAR DR . JÚLIO CÉSAR DE vASCONSELOS, 
realiza Chamada Pública nº 001/2019 para aquisição de gêne-
ros alimentícios da AGRICuLTuRA FAMILIAR, do Empreen-
der Rural ou de suas organizações para alimentação escolar . Os 
Grupos Formais e Informais deverão apresentar a documentação 
prevista artigo 27 da Resolução FNDE n º04/2015, para habili-
tação e Projeto e Venda até o dia 02/04/2019, às 14h, na Escola 
Estadual Dr Júlio César de vasconcelos, localizada na Rua Foze 
Manoel Felipe,N° 44, Bairro São Geraldo, Pedro Leopoldo, MG, 
CEP 33600-000, Telefone (31)3661-1856, e-mail: eedrjulioce-
sar@yahoo .com .br . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na página da Internet:http://agriculturafamiliar.educa-
cao .mg .gov .br
A CAIxA ESCOLAR DR . JÚLIO CÉRSAR vASCONCELOS, 
torna público, para conhecimento dos interessados, fará realizar 
no dia 26/03/2019, 15h, Processo Licitatório nº 001/2019, Moda-
lidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE/. Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede EE Doutor Júlio César de vasconcelos, 
localizada na Rua Foze Manoel Felipe,N°44, Bairro São Geraldo, 
Pedro Leopoldo, MG, CEP 33600-000, Telefone (31)3661-1856, 
e-mail: eedrjuliocesar@yahoo.com.br, até o dia 25/03/2019, às 
16h .
A CAIxA ESCOLAR JOSÉ ALvES RABELO torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia de 
22/03/2019, às 13h30min, Processo licitatório nº 01/2019, Moda-
lidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com recur-
sos do PNAE . Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da E .E . Manoel Martins de Melo, loca-
lizada na Rua Curitiba, S/N°, B. Menezes, Rib. das Neves, MG, 
CEP: 33913.440 – Telefone (31) 36381471 até o dia: 21/03/2019 
às 18h .
A CAIxA ESCOLAR EDELvES FERREIRA MENEZES torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 
no dia 25/03/2019, às 07h15min, Processo licitatório nº01/2019, 
Modalidade Convite, para aquisição de gêneros alimentícios com 
recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia doeditalcompleto na sede da EE Dr . Reynaldo Martins 
Marques, localizada na rua Ari Teixeira da Costa n°1500, Bairro 
Savassi, Ribeirão das Neves, MG, CEP 33880-630 – Telefone 
(31) 36269108, e-mail:escola .342491@educacao .mg .gov .braté o 
dia22/03/2019, às 11h.
A CAIxA ESCOLAR DONA ROSARINHA realiza Chamada 
Pública nº 01/2019 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 artigo 
27 da Resolução FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 16/04/2019, às 10h, na EE Ephigenia de Jesus 
Werneck, localizada na Av . Esmeraldas, n°98, Bairro Dona Rosa-
rinha , Santa Luzia, MG, CEP 33080-310 – Telefone (31) 3641-
4415 . Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da Internet: http://agriculturafamiliar.educacao.mg.gov.br
A CAIxA ESCOLAR DONA ROSARINHA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
16/04/2019, às 14h, Processo licitatório nº 01/2019, 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 Ephigenia de Jesus Werneck, locali-
zada Av . Esmeraldas, n°98, Bairro Dona Rosarinha, Santa Luzia, 
MG, CEP 33080-310 até o dia 08/04/2019, às 16h.

A CAIxA ESCOLAR NOSSA SENHORA DA SAÚDE torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 21/03/2019, às 8h, 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 Padre Menezes, localizada na Av . 
Belmiro Salomão, s/n° - Pastinho, Lagoa santa, MG, CEP 33400-
000 Telefone (031) 36813047, e-mail: escola .9401@educacao .
mg.gov.br até o dia 15/03/2019, às 9h.

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
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