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11h30, Processo licitatório nº 01/2019, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Dyrce José da Silva e Souza, localizada na Rua: Marechal Fran-
cisco Damasceno Portugal, n°225, Bairro: Centro, Cidade: Santana do 
Deserto– MG – CEP: 36620–000 Telefone: (32) 3275-1118, e-mail: 
escola .338796@educacao .mg .gov .br até o dia 29/05/2019, às 11h00 .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Maria Augusta Pires Granzinolli realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a 
documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 12/06/2019, às 9h, na EE 
Dyrce José da Silva e Souza, localizada na Rua: Marechal Damasceno, 
n°225, Bairro: Centro, Cidade: Santana do Deserto – MG – CEP: 36620-
000 – Telefone (32) 3275-1118, e-mail: escola.338796@educacao.
mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na 
página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar do instituto de Laticínio Cândido Tostes realiza Cha-
mada 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 apre-
sentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE 
nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 28/06/2019, 
às 09h30, no instituto de Laticínios Cândido Tostes, localizada na rua: 
Tenente Freitas, n° 116, Bairro: Santa Terezinha, Cidade: Juiz de Fora 
– MG – CEP: 36045-540 – Telefone: (32) 3224-5450, e-mail: Candi-
dotostes@candidotostes.com.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagricultura-
familiar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Maria Ilydia Resende Andrade realiza Chamada Pública 
nº 02/2019 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 apresentar a 
documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2019, às 10h, na EE 
Maria Ilydia Resende Andrade, localizada na Rua: Furtado de Mene-
zes, n°16A, Bairro: Furtado de Menezes, Cidade: Juiz de Fora – MG 
– CEP: 36.020-410 – Telefone: (32) 3235-2833, e-mail: escola.68713@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Maria Ilydia Resende Andrade realiza Chamada Pública 
nº 04/2019 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 apresentar a 
documentação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2019, às 11h, na EE 
Maria Ilydia Resende Andrade, localizada na Rua: Furtado de Mene-
zes, n°16A, Bairro: Furtado de Menezes, Cidade: Juiz de Fora – MG 
– CEP: 36.020-410 – Telefone: (32) 3235-2833, e-mail: escola.68713@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar São vicente de Paulo realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2019, às 17:00h, na EE 
São vicente de Paulo, localizada na rua: Margarida de Lima, n° 200, 
Bairro: Borboleta, Cidade: Juiz de Fora – MG – CEP: 36 .035-640 – 
Telefone: (32) 3213-5562, e-mail: escola.68853@educacao.mg.gov.br. 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar São vicente de Paulo torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/05/2019, às 13:00h, Pro-
cesso licitatório nº 02/2019, Modalidade CONVITE para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE São 
vicente de Paulo, localizada na rua: Margarida de Lima, n° 200, Bairro: 
Borboleta, Cidade: Juiz de Fora – MG – CEP: 36 .035-640 – Telefone: 
(32) 3213-5562, e-mail: escola.68853@educacao.mg.gov.br até o dia 
28/05/2019, às 17:00h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Deputado Olavo Costa realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2019, às 14:00h00, na EE 
Deputado Olavo Costa, localizada na rua: Maria Geralda de Freitas, s/
n°, Bairro: Monte Castelo, Cidade: Juiz de Fora – MG – CEP: 36081-180 
– Telefone: (32) 3221-4265, e-mail: escola.68608@educacao.mg.gov.br. 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Deputado Olavo Costa torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 29/05/2019, às 15:00h:00, Pro-
cesso 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 Deputado 
Olavo Costa, localizada na rua: Maria Geralda de Freitas, S/n°, Bairro: 
Monte Castelo, Cidade: Juiz de Fora – MG – CEP: 36081-180 – Tele-
fone: (32) 3221-4265, e-mail: escola.68608@educacao.mg.gov.br até o 
dia 28/05/2019, às 14:00h00 .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar “Oswaldo Cruz” torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 31/05/2019, às 9:00h, Processo lici-
tatório nº 04/2019, Modalidade CONVITE para aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis com recursos do PNAE . Os interessados poderão 
obter informações e cópia do edital completo na sede da EE “Oswaldo 
Cruz”, localizada na rua: Dr . João Cavalheiro, s/n°, Bairro: Santa rita, 
Cidade: São João Nepomuceno – MG – CEP: 36 .680-000 – Telefone: 
(32) 3261-1177, e-mail: escola.70149@educacao.mg.gov.br até o dia 
31/05/2019, às 09:00h .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Professor Lopes 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 pre-
vista no artigo 27 da resolução CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 10/06/2019, às 13h, na E .E . Professor Lopes, 
localizada na Rua: Evaristo Da Veiga, n°730, Bairro: Benfica, Cidade: 
Juiz de Fora – MG – CEP:36.90-430 – Telefone: (32) 3222-1473, e-mail: 
escola.68829@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagri-
culturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Professor Lopes torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 28/05/2019, às 10h, Processo licita-
tório nº 04/2019, Modalidade convite para aquisição de gêneros alimentí-
cios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da EE Professor Lopes, localizada na 
Rua: Evaristo da Veiga, n° 730, Bairro: Benfica, Cidade: Juiz de Fora 
– MG – CEP:36.090-430 – Telefone: (32) 3222 -1473, e-mail: esco-
la .68829@educacao .mg .gov .br até o dia 28/05/2019, às 9h .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE
A Caixa Escolar Padre Antônio vieira torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 23/05/2019, às 10h00, Pro-
cesso 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 Padre Antô-
nio vieira, localizada na rua Projeto A, s/n°, Bairro Córrego do Ouro, 
Cidade de Santos Dumont – MG, CEP 36240-000, Telefone: (32) 3251-
8586, e-mail escola .069965@educacao .mg .gov .br até o dia 22/05/2019, 
às 17h .
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SrE-CArANGOLA
ExTrATO PArA CONviTE – MErENDA rEGuLAr

A Caixa Escolar ricardo de Souza Nunes torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 07/06/2019, às 14:00 
horas, Processo licitatório nº 02/2019, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
Fazenda Paraíso, localizada Fazenda Paraíso, Distrito São José da Pedra 
Menina do município de Espera Feliz, MG - CEP 36830-000-000,tel .: 
(32) 9972-5161, e-mail: escola.97764@educacao.mg.gov.br, até o dia 
07/06/2019, às 14:00h . A Caixa Escolar ricardo de Souza Nunes, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
07/06/2019 às 15:00 horas, Processo licitatório nº 03/2019 Modalidade 

Convite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. 
Os interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da Escola Estadual Fazenda Paraíso, localizada na Fazenda Para-
íso, distrito São José da Pedra Menina, município Espera Feliz/MG, tel .: 
(32)99972-5161, e-mail: escola.97764@educacao.mg.gov.br, até o dia 
07/06/2019, às 15:00 horas .
A Caixa Escolar Dr. Mário Ribeiro Duayer torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28/05/2019, às 09:00 
horas, Processo licitatório nº 04/2019, Modalidade Convite para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados 
poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da E .E 
ilka Campos vargas localizada à Avenida imaculada Conceição, nº475 – 
Bairro: Quebra Copo do município de Tombos, MG – CEP 36844-000, 
Tel.: (32) 3751-1973, e-mail: escola.99503@educacao.mg.gov.br até o 
dia 28/05/2019, às 08:30hs . A Caixa Escolar Marieta Carlos Torres torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
30/05/2019, às 08:00 horas, Processo licitatório nº 04/2019, 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 São Sebastião, localizada Povoado De São Sebastião 
Da Barra do município de Espera Feliz, MG - CEP 36830-000, Tel .: 
(32) 99994-9489, e-mail: escola.97721@educacao.mg.gov.br, até o dia 
30/05/2019, às 07:30 horas .

ExTrATO PArA CHAMADA PÚBLiCA
A Caixa Escolar ricardo de Souza Nunes realiza Chamada Pública nº 
02/2019, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13 para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 20/06/2019, às 13:00 h, na Escola Estadual 
Fazenda Paraíso, localizada na Fazenda Paraíso, Zona rural, em Espera 
Feliz, Minas Gerais, Tel: (32) 9972-5161, e-mail: escola.97764@edu-
cacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dispo-
níveis na página da internet: : http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br .
A Caixa Escolar Marieta Carlos Torres realiza Chamada Pública nº 
02/2019, para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 11/06/2019/, às 08:00 h, na Escola Estadual 
São Sebastião, localizada no Povoado de São Sebastião da Barra, em 
Espera Feliz, Minas Gerais, Tel: (32)9994-9489, e-mail: escola.97721@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br .
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SrE uNAi
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA

AGriCuLTurA FAMiLiAr
A Caixa Escolar “SÃO DOMiNGOS” realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 04/2015, para habilita-
ção e Projeto de venda até o dia 10/06/2019, às 13h30min, na EE “São 
Domingos”, localizada na Av . Afonso Arinos, nº 103, Buritis–MG - CEP 
38.660-000, Telefone: (38) 3663-2001, e-mail: escola.108421@educa-
cao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis 
na página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br/
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SuPEriNTENDÊNCiA rEGiONAL DE ENSiNO uNAÍ
AviSO DE CHAMADA PÚBLiCA

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio da 
Superintendência regional de Ensino de unaí, torna pública a Chamada 
Pública N.º 01/2019, para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar . Os interessados deverão entregar os envelopes de habili-
tação e de proposta de venda, conforme Edital, via correios até às 17:00 
do dia 10/06/2019, ou pessoalmente no início da sessão da Chamada 
Pública às 09:00 horas do dia 11/06/2019, que será realizada na sede da 
Superintendência regional de Ensino de unaí, na rua Nossa Senhora do 
Carmo, n .º 362, bairro Centro, unaí-MG, CEP 38 .610-000 . uma cópia 
do Edital poderá ser obtida nos sites www .compras .mg .gov .br e seecom-
pras .educacao .mg .gov .br . Maiores informações poderão ser obtidas por 
meio do telefone (38) 36779526, ou e-mail sre.unai.compras@educa-
cao .mg .gov .br  .
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SrE CONSELHEirO LAFAiETE EDiTAL/CHAMADA PÚBLiCA
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A Caixa 
Escolar “Domingos Bebiano” realiza Chamada Pública nº 001/2019 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 
no artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a Resolu-
ção CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda até o dia 
13/06/2019, às 08:00 horas, na E .E . “Domingos Bebiano”, localizada na 
Avenida Prefeito Mário rodrigues Pereira, n° 248 – CEP: 36 .400-026 – 
Telefone:(031) 3763-4944, e-mail: escola.193577@educacao.mg.gov.br. 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet:http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar TC 
917948/2019 . A Caixa Escolar “Professor José Martins Sobrinho” rea-
liza Chamada Pública nº 01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução 
CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 24/06/2019, às 14:00 horas, 
na E .E . CESEC “Professor José Martins Sobrinho” , localizada na Av . 
Prefeito Mário rodrigues Pereira, 248 - Centro – Conselheiro Lafaiete 
– MG - CEP 36.400.000 – Telefone (0XX31) 3763-5012, e-mail: esco-
la.193704@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagricultura-
familiar .mg .gov .br/
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios PNAE A Caixa 
Escolar “Professor José Martins Sobrinho” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 30/05/2019, às 16:00 
horas, Processo licitatório nº 01/2019, Modalidade convite, para aqui-
sição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E . CESEC “Professor José Martins Sobrinho”, localizada na Av . Pre-
feito Mário rodrigues Pereira, 248 - Centro – Conselheiro Lafaiete – 
MG - CEP 36.400.000 – Telefone (0XX31) 3763-5012, e-mail: esco-
la .193704@educacao .mg .gov .br, até o dia 29/05/2019, às 16:00 horas .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar TC 
921511/2019 . A Caixa Escolar “Professor José Martins Sobrinho” rea-
liza Chamada Pública nº 02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentí-
cios da Agricultura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas orga-
nizações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e informais 
deverão apresentar a documentação prevista no artigo 27 da resolução 
CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a Resolução CD/FNDE Nº 26/2013, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 24/06/2019, às 14:00 horas, 
na E .E . CESEC “Professor José Martins Sobrinho” , localizada na Av . 
Prefeito Mário rodrigues Pereira, 248 - Centro – Conselheiro Lafaiete 
– MG - CEP 36.400.000 – Telefone (0XX31) 3763-5012, e-mail: esco-
la.193704@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponíveis na página da internet: http://www .portaldaagricultura-
familiar.mg.gov.br/Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimen-
tícios PNAE A Caixa Escolar “Professor José Martins Sobrinho” torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
30/05/2019, às 16:30 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 CESEC “Professor José Martins Sobrinho”, localizada na Av . 
Prefeito Mário rodrigues Pereira, 248 - Centro – Conselheiro Lafaiete 
– MG - CEP 36.400.000 – Telefone (0XX31) 3763-5012, e-mail: esco-
la .193704@educacao .mg .gov .br, até o dia 29/05/2019, às 16:00 horas  .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar . A Caixa 
Escolar “Queiroz Junior” realiza Chamada Pública nº 02/2019 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 pre-
vista no artigo 27 da Resolução CD/FNDE nº 04/2015, que alterou a 
resolução CD/FNDE Nº 26/2013, para habilitação e Projeto de venda 
até o dia 19/06/2019, às 13h, na EE “Queiroz Junior”, localizada na rua 
Santa Matilde n° 18 – Bairro: Gagé – Cidade: Conselheiro Lafaiete – 
CEP 36400-000 – Telefone (31) 37281074, e-mail: escola.193585//@
educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br/
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios RECURSOS 
ESTADuAiS . A Caixa Escolar “Queiroz Junior” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 31 de maio de 

2019, às 13:30, Processo licitatório nº 02/2019, Modalidade Convite, 
para aquisição de gêneros alimentícios com Recursos Estaduais. Os 
interessados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE “Queiroz Junior”, localizada na rua: Santa Matilde n° 18 – 
Bairro: Gagé Cidade: Conselheiro Lafaiete – CEP 36 .409-800– Telefone 
(31) 3728-1074, e-mail: escola.193585@educacao.mg.gov.br até o dia 
31/05/2019, às 13h .
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SrE MONTES CLArOS
ExTrATO DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Zilda Arns realiza Chamada Pública nº 01/2019 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 pre-
vista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolução 
nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até o dia 11/06/2019, às 
18:00, na EE Gutemberg Teodoro Penha, localizada na Av . Perimetral, 
n° 2300, CEP 39.405-119, Telefone (038) 99989-0986, e-mail: esco-
la.346110@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponível na página da internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/
agf e http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Zilda Arns realiza Chamada Pública nº 02/2019 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 pre-
vista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/13, alterada pela resolução 
nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até o dia 11/06/2019, às 
18:00, na EE Gutemberg Teodoro Penha, localizada na Av . Perimetral, 
n° 2300, CEP 39.405-119, Telefone (038) 99989-0986, e-mail: esco-
la.346110@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios 
estão disponível na página da internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/
agf e http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Zilda Arns torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/05/2019, às 18:30 horas, Processo 
licitatório nº 02/2019, Modalidade convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da E .E . GuTEMBErG TEO-
DOrO PENHA, localizada na Avenida Perimetral, nº . 2300 – Bairro 
village do Logo ii Montes Claros/MG – CEP 39 .404-999 – Telefone 
(38) 99989-0986, e-mail: escola.346110@educacao.mg.gov.br até o dia 
28/05/2019, às 21:00 horas .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Zilda Arns torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 29/05/2019, às 19:00 horas, Processo 
licitatório nº 03/2019, Modalidade convite para aquisição de gêneros ali-
mentícios com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter infor-
mações e cópia do edital completo na sede da E .E . GuTEMBErG TEO-
DOrO PENHA, localizada na Avenida Perimetral, nº . 2300 – Bairro 
village do Logo ii Montes Claros/MG – CEP 39 .404-999 – Telefone 
(38) 99989-0986, e-mail: escola.346110@educacao.mg.gov.br até o dia 
28/05/2019, às 21:00 horas .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Padre rafael realiza Chamada Pública nº 02/2019 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 apresenta a documentação prevista 
artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 12/06/2019, às 14:00 horas, na EE Padre rafael, loca-
lizada na rua Gerônimo Aguiar n°120 – Centro, São João da Ponte - 
MG – CEP 39.430-000 – Telefone (0XX38) 3234-1055, e-mail: eepa-
drerafael@yahoo.com.br Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponível na página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br
Extrato de Edital para 2ª Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar OrLiNDA BiCALHO realiza chamada pública nº 
02/2019 para aquisição de gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 17/06/2019, às 18:00 horas, na EE Cordiolino 
Souza Santos, localizada na rua Da Caixa D´água, S/Nº– Centro, Dis-
trito de Catuni -Francisco Sa -MG – CEP 39585-000– Telefone (0XX38) 
32334087, e-mail: escola.80390@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponível na página da internet: http://por-
tal .educacao .mg .gov .br/agf .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Francisco Lopes da Silva, realiza Chamada Pública nº 
01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 07/06/2019, às 14hs, na EE Francisco Lopes 
da Silva, localizada na rua São Matheus n°1 .500 – Bairro Todos os San-
tos ll – CEP 39.400.139 – Telefone (038) 3212-6899, e-mail: eefrancis-
colopes@yahoo.com.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponível na página da internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Fátima Cruz Santos, realiza Chamada Pública nº 
01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 11/06/2019, às 13h 00, na EE de Ensino 
Médio de vila Nova de Minas, localizada na Praça virginia Soares, n° 19 
– Distrito vila Nova de Minas – CEP 39416-000 – Montes Claros/MG, 
Telefone (38) 99986-1796, e-mail: escola.353833@educacao.mg.gov.br. 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da 
internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A CAixA ESCOLAr PrOFESSOr PLÍNiO riBEirO 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 apre-
sentar a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 26/13, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 13/06/2019, às 16:00h, 
na E .E . Professor Plínio ribeiro, localizada na Av . Mestra Fininha, n° 
1 .225 – Jardim São Luiz, Montes Claros/MG – CEP 39403-222, Tele-
fone (0XX38) 3221-6740, e-mail: escola.81264@educacao.mg.gov.br. 
Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da 
internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Maria Dias da Cruz Abreu realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09 e resolução SEE 
n°3 .670 de 28 de dezembro de 2017 e 3741 de 04 de maio de 2018, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 03/06/2019, às 17:00 hs, na E .M . 
Mariana Santos, localizada na Br 1358 KM 21 n° s/n – Escola – CEP 
39.400- 976 – Telefone (038) 3015 0093, e-mail: escola.346128@educa-
cao. mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível 
na página da internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Coronel Simão Campos torna público, para conheci-
mento dos interessados, que fará realizar no dia 24 de maio de 2019, às 
17:10 horas, Processo licitatório nº 02/2019, Modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Coronel Simão Campos, localizada na João Evangelista Madureira, 
n° 249 Bairro Das Pedras – CEP 39430-000 Telefone (38) 3234-1357 
e-mail: escola .082619@educacao .mg .gov .br até o dia 24/05/2019, às 
17:00h .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Décio Ladeia torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 05 de junho de 2019 às 10:00 horas, 
o processo de chamada pública nº 02/2019, Modalidade de chamada 
pública para aquisição de gêneros alimentícios direto do empreende-
dor rural ou de suas organizações com recursos do PNAE . Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E . Nossa Senhora da Guia , localizada na Av: Pedro Mineiro n° 261 
no bairro centro em Capitão Enéas – MG CEP: 39 .472-000 – Telefone 
(38) 3235-1024, e-mail: escola.79782@educacao.mg.gov.br até o dia 
05/06/2019, às 10;00 hs .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS PErECÍvEiS
A Caixa Escolar GENTiL DiAS torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 13/06/2019, às 10:00 horas, Pro-
cesso Licitatório nº 04/2019, Modalidade Convite, para aquisição de 
Gêneros Alimentícios (perecíveis) com recursos do PNAE CONTRA-
PArTiDA . Os interessados poderão obter informações à cópia do edital 
completo na sede da Escola Monsenhor Gustavo, rua Monte Sinai, 595, 
bairro Santo inácio, Montes Claros – MG, CEP: 39 .402-489 – Telefone 
(038) 3214-1894, e-mail:escola.81752@educacao.mg.gov.br até o dia 
12/06/2019, às 13 horas .

ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS PErECÍvEiS
A CAixA ESCOLAr GENTiL DiAS torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 30/05/2019, às 10:00 horas, 
Processo Licitatório nº 03/2019, Modalidade Convite, para aquisição de 
Gêneros Alimentícios (perecíveis) com recursos do PNAE. Os interes-
sados poderão obter informações à cópia do edital completo na sede da 
Escola Monsenhor Gustavo, rua Monte Sinai, 595, bairro Santo inácio, 
Montes Claros – MG, CEP: 39.402-489 – Telefone (038) 3214-1894, 
e-mail: escola .81752@educacao .mg .gov .br até o dia 29/05/2019, às 13 
horas .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS - PErECÍvEiS E NÃO -PErECÍvEiS .
A CAixA ESCOLAr JOSÉ riBEirO DA SiLvA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 13/05/2019, às 
12:20 horas, Processo Licitatório nº 04/2019, Modalidade Convite, para 
aquisição de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não-perecíveis) com 
recursos do PNAE e PNAE - contrapartida . Os interessados poderão 
obter informações à cópia do edital completo na sede da Escola Esta-
dual São Sebastião, localizado na rua José ribeiro da Silva, S/N, Bairro 
Povoado de Brejinho – Coração de Jesus, CEP: 39340-000 – Telefone 
(038) 3228-4058, e-mail: escola.239232@educacao.mg.gov.br até o dia 
10/05/2019, às 17:25 .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Francisco Lopes da Silva torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 28 de 05 /2019, às 
10:00 horas, Processo licitatório nº 01/2019, Modalidade convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE. Os interes-
sados poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
EE Francisco Lopes da Silva, localizada na rua São Mateus, nº 1 .500 
– Bairro Todos os Santos ll – CEP 39.400.139 – Telefone (038) 3212-
6899, e-mail: eefranciscolopes@yahoo.com.br até o dia 27/05/2019, às 
17h30 .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS - PNAE
A Caixa Escolar Orlinda Bicalho torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 18/06/2019, às 16:00 horas, 
Processo licitatório nº 05/2019, modalidade convite para aquisição de 
gêneros alimentícios com recursos do PNAE . Os interessados pode-
rão obter informações e cópia do edital completo na sede da EE Cor-
diolino Souza Santos, localizada na rua da caixa D´água, s/nº – cen-
tro Distrito de Catuni - Francisco Sá-MG . – CEP 39585-000– Telefone 
(0XX38) 32334087, e-mail: escola.80390@educacao.mg.gov.br até o 
dia 17/06/2019, às 18:00h .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Professor Lauro Dias torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 30/05/2019, às 10:00 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 Professor 
Hamilton Lopes, localizada na rua Quita Pereira, n° 331 – Edgar Pereira 
– CEP 39400.185 – Telefone (38) 3222-4918, e-mail: escola.81507@
educacao .mg .gov .br até o dia 29/05/2019 às 17:00 hs .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar MAriETA BArrETO realiza Chamada Pública nº 
01/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar recurso PNAE, do Empreendedor rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apre-
senta a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 06/06/2019, às 14h00, na 
EE PrEFEiTO AriSTiDES BATiSTA, localizada na Av .: Herculano 
rabelo Filho nº 130, Bairro Sagrada Família, Coração de Jesus /MG- 
CEP:39340-000 – Telefone (38) 3228-1247, e-mail: escola79880@edu-
cacao .mg .gov .br .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar MAriETA BArrETO realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar recurso Contrapartida, do Empreendedor rural ou de suas organi-
zações para Alimentação Escolar . Os Grupos Formais e informais deve-
rão apresenta a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE 
nº 38/09, para habilitação e Projeto de venda até o dia 06/06/2019, às 
14h00, na EE da EE PrEFEiTO AriSTiDES BATiSTA, localizada 
na Av .: Herculano rabelo Filho nº 130, Bairro Sagrada Família, Cora-
ção de Jesus /MG- CEP:39340-000 – Telefone (38) 3228-1247, e-mail: 
escola79880@educacao .mg .gov .br .
ExTrATO DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃO DE GÊNErOS ALi-
MENTÍCiOS- PErECÍvEiS E NÃO-PErECÍvEiS .
A Caixa Escolar JOSÉ riBEirO DA SiLvA torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 27/05/2019, às 12:00 
horas, Processo Licitatório nº 03/2019, Modalidade Convite, para aqui-
sição de Gêneros Alimentícios (perecíveis e não-perecíveis) com recur-
sos do PNAE e PNAE – Beneficiar Alunos com Merenda Escolar. Os 
interessados poderão obter informações à cópia do edital completo na 
sede da Escola Estadual São Sebastião, localizado na rua José ribeiro 
da Silva, S/N, Bairro Povoado de Brejinho – Coração de Jesus, CEP: 
39340-000 – Telefone (038) 3228-4058, e-mail: escola.239232@educa-
cao .mg .gov .br até o dia 10/05/2019, às 17:25 .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Décio Ladeia torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 18 de junho de 2019 às 10:00 horas, 
o processo licitatório nº 01/2019, Modalidade de cotação de preços por 
item para aquisição de gêneros alimentícios para os alunos e servidores 
da E .E . Nossa Senhora da Guia, com recursos do PNAE . Os interessa-
dos poderão obter informações e cópia do edital completo na sede da 
E .E . Nossa Senhora da Guia , localizada na av: Pedro Mineiro n° 261 
no bairro centro em Capitão Enéas – MG CEP: 39 .472-000 – Telefone 
(38) 3235-1024, e-mail: escola.79782@educacao.mg.gov.br até o dia 
18/06/2019, às 09;00 hs .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios - PNAE
A Caixa Escolar Décio Ladeia torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 21 de junho de 2019 às 10:00 horas, 
o processo licitatório nº 02/2019, Modalidade de cotação de preços para 
aquisição de gêneros alimentícios para atender os aluno matriculados 
no ensino fundamental e AEE- Atendimento Educacional Especializado 
com recursos do PNAE . Os interessados poderão obter informações 
e cópia do edital completo na sede da E .E . Nossa Senhora da Guia , 
localizada na Av .: Pedro Mineiro n° 261 no bairro centro em Capitão 
Enéas – MG CEP: 39.472-000 – Telefone (38) 3235-1024, e-mail: esco-
la .79782@educacao .mg .gov .br até o dia 21/06/2019, às 09;00 hs .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar Francisco de Assis Dumont realiza Chamada Pública nº 
02/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Fami-
liar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Alimentação 
Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar a documen-
tação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para habilitação 
e Projeto de venda até o dia 12/06/2019, às 13:00, na EE Francisco 
Dumont, localizada na rua Chico Ferreira n° 300, Centro CEP 39387-
000 – Telefone (38) 37331137, e-mail: escola.80268@educacao.mg.gov.
br. Os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página da 
internet: http://portal .educacao .mg .gov .br/agf .
Extrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura Familiar
A Caixa Escolar ALviNO PErEirA DE SOuZA realiza Chamada 
Pública nº 03/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricul-
tura Familiar, do Empreendedor rural ou de suas organizações para Ali-
mentação Escolar . Os Grupos Formais e informais deverão apresentar 
a documentação prevista artigo 22 da resolução FNDE nº 38/09, para 
habilitação e Projeto de venda até o dia 10/06/2019, às 17h00 min, na EE 
FrANCiSCO ANDrADE, localizada na ruA SEBASTiÃO rOCHA 
n° 170 – CENTRO – CEP 39378000 – Telefone (038) 32398153, e-mail: 
escola.80918@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponível na página da internet: http://portal .educacao .
mg .gov .br/agf .
Extrato de Edital para Aquisição de gêneros alimentícios – PNAE 
07/2019 - E .E . FrANCiSCO ANDrADE – PATiS MiNAS GErAiS
A Caixa Escolar ALviNO PErEirA DE SOuZA torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 27 de maio de 
2019, às 17:30 horas, Processo licitatório nº 07/2019, 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 E .E . FrANCiSCO ANDrADE, localizada na ruA SEBAS-
TiÃO rOCHA n° 170 – CENTrO – CEP: 39 .378-000 – Telefone 
(038)32398153, e-mail: escola.80918@educacao.mg.gov.br até o dia 
27/05/2019, às 17hs .
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