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ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

ACaixa Escolar Cristiano Gil 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 apresenta a docu-
mentação prevista artigo 27 da resolução FNDE nº 26/2013, para 
habilitação e Projeto de Venda até o dia 18/10/2019, às 10h00, na 
EE do Povoado de Cristianópolis, localizada na Praça Cristiano n° 
41 – Santo Antônio do Jacinto – CEP 39935-000 – Telefone (33) 
999701330, e-mail: escola.246301@educacao.mg.gov.br. Os quan-
titativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na página da inter-
net: http://agriculturafamiliar@educacao.mg.gov.br

12 cm -25 1276310 - 1

rETiFiCAÇÃo DE AviSo DE LiCiTAÇÃo 
– rEF .: CHAMADA PÚBLiCA Nº . 01/2019 . A Secretaria de 
Estado de Educação de Minas Gerais, por intermédio de sua Supe-
rintendência Regional de Ensino de Almenara, retifica o aviso de 
Chamada Pública 01/2019 publicado no dia 18/09/2019 para aqui-
sição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar . os interes-
sados deverão entregar os envelopes de habilitação e de proposta de 
venda, conforme Edital, via correios até às 10:00 do dia 17/10/2019, 
ou pessoalmente no início da sessão da Chamada Pública às 10:00 
horas do dia 18/10/2019, que será realizada na sede da SRE de 
Almenara (Praça Hélio rocha Guimarães, 97 – centro – Almenara 
CEP: 39 .900-000) . uma cópia do Edital poderá ser obtida nos sites 
www .compras .mg .gov .br e seecompras .educacao .mg .gov .br . Maio-
res informações poderão ser obtidas por meio do telefone (33) 3721-
9429 .

3 cm -25 1276070 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE .

A Caixa Escolar “JoSÉ SABiNo DA PAixÃo” torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04/10/2019, 
às 18:00 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 E .E . José Sabino da Paixão do Município de Medei-
ros, localizada na Praça José de Faria Leite, nº 280, centro, CEP: 
38930000, telefone 37-34345284, e-mail: escola.34495@educacao.
mg.gov.br, até o dia 24/09/2019, às 18h00.

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar da Escola Estadual Carmelo Mesquita realiza Cha-
mada Pública nº 03/2019 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 no artigo 27 da reso-
lução CD/FNDE nº 26/13, alterado pela resolução CD/FNDE nº 
4/15, para habilitação e Projeto de Venda até o dia 18/10/2019, às 
14h, na Escola Estadual Carmelo Mesquita, localizada na rua Joa-
quim Atanásio Teixeira, 408 – Bairro Coimbra – Distrito de Mari-
lândia – Município de Itapecerica/MG – CEP: 35.553-000 – Tele-
fone (037)3341-4021, e-mail escola.202851@educacao.mg.gov.br. 
os quantitativos e gêneros alimentícios estão disponível na página 
da internet http//:www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br/ .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar “Lamounier Godofredo” torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/10/2019, às 
10h00min, Processo de Licitação nº 05/2019, 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 “Lamounier Godofredo” localizada na 
Praça Necésio Pedro dos reis, nº 340, distrito de Lamounier, muni-
cípio de itapecerica/MG, CEP 35 .551-000, telefone (37) 3341-7164, 
e-mail: escola.202843@educacao.mg.gov.br até o dia 07/10/2019, 
às 09 h 30min .

9 cm -24 1275875 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
– AGRICULTURA FAMILIAR (TC: 918402/2019) – 

A Caixa Escolar robertino Correia de Lacerda - 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 documentação prevista no Artigo 27 da reso-
lução CD/FNDE nº26/2013, alterada pela resolução CD/FNDE nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 22/10/2019, 
às 17:00 hs, na Escola Estadual indígena Kuhinãn xacriabá loca-
lizada na Aldeia Tenda/rancharia, reserva indígena xacriabá, 
nº: S/N, Município São João das Missões - MG; CEP: 39.475-
000. Telefone (38) 998971539 e-mail: escola.319058@educacao.
mg .gov .brExtrato de Edital para Chamada Pública – Agricultura 
Familiar (TC: 921965/2019) – A Caixa Escolar robertino Correia 
de Lacerda - 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 documentação prevista no 
Artigo 27 da resolução CD/FNDE nº26/2013, alterada pela resolu-
ção CD/FNDE nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 22/10/2019, às 17:00 hs, na Escola Estadual indígena Kuhinãn 
xacriabá localizada na Aldeia Tenda/rancharia, reserva indígena 
Xacriabá, nº: S/N, Município São João das Missões - MG; CEP: 
39.475-000. Telefone (38) 998971539 e-mail: escola.319058@edu-
cacao .mg .gov .br

6 cm -25 1276286 - 1

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE

A Caixa Escolar Lia Salgado torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 03/10/2019, às 10:00 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 . Lia Salgado, localizada na rua Francisco verçosa, nº 140-CEP 
38183-354 – Telefone (034) 3662-2869, e-mail: escola.158259@
educacao .mg .gov .br até o dia 02/10/2019

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo 
DE GÊNEroS ALiMENTÍCioS –PNAE

A Caixa Escolar Dr . José valadares da Fonseca, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/10/2019, 
às 09:00 horas, Processo licitatório nº 012/2019, Modalidade con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios – com recursos do 
PNAE. Os interessados poderão obter informações e cópia do edi-
tal completo na sede da EE Sinhana Borges, localizada na Langer-
ton Feliciano de Deus, n° 849, bairro Maria Rosa, Sacramento-MG, 
CEP 38.190.000 – Telefone (34)3351-1899 e-mail: escola.159565@
educacao .mg .gov .br, até o dia 04/10/2019, às 17:30h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar Professor José Felix Bandeira torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/10/2019, 
às 16h30 min, Processo licitatório nº 07/2019, Modalidade convite 
para aquisição de Gêneros Alimentícios com recursos PNAE, T .C 
921969/2019.Os interessados poderão obter informações e cópia do 
edital completo na sede da EE Professor Bandeira, localizada na 
Rua Uberlândia n°1273 –CEP38200-000–Telefone(034)3421-2786-
,e-mail: escola.319104@educacao.mg.gov.br até o dia 04/10/2019, 
às 22 h .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS - PNAE

A Caixa Escolar Nossa Senhora da Penha torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 03/10/2019 às 
14h00m, Processo licitatório n .º 03/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópias do edital completo na 
sede da E .E . “Alysson roberto Bruno”, localizada na rua Fronteira, 
n.º 227, bairro: centro, cidade: Planura-MG, CEP.: 38220-000, tele-
fone (34) 3427.2030. até o dia 02/10/2019 às 18h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS –CoNTrAPArTiDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Dr . José valadares da Fonseca, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/10/2019, 
às 10:00 horas, Processo licitatório nº 013/2019, Modalidade con-
vite para aquisição de gêneros alimentícios com recursos da Contra-
partida Estadual. Os interessados poderão obter informações e cópia 
do edital completo na sede da EE Sinhana Borges, localizada na 
Langerton Feliciano de Deus, n° 849, bairro Maria Rosa, Sacramen-
to-MG, CEP 38.190.000 – Telefone (34)3351-1899 e-mail: esco-
la.159565@educacao.mg.gov.br, até o dia 04/10/2019, às 17:30h.

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE GÊNEroS 
ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL

A Caixa Escolar Lia Salgado torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar no dia 03/10/2019, às 10:00 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 
E .E . Lia Salgado, localizada na rua Francisco verçosa, nº 140-CEP 
38183-354 – Telefone (034) 3662-2869, e-mail: escola.158259@
educacao .mg .gov .br até o dia 02/10/2019

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – CoNTrAPArTiDA

A Caixa Escolar Santo Antônio torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 03/10/2019, às 17:00 
horas, Processo licitatório nº 04/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do Contrapartida . 
Os interessados poderão obter informações e cópia do Edital com-
pleto na sede da Escola Estadual Santo Antônio, localizada na rua: 
06 n° 907 Bairro Centro CEP 38.240-000 Itapagipe - MG Telefone 
(034) 3424-2161, e-mail: escola.159158@educacao.mg.gov.br. . até 
o dia 02-10-2019, às 17 h 00 .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Santo Antônio realiza Chamada 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 docu-
mentação prevista em conformidade com o seu regulamento Pró-
prio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE 
Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de venda até 
o dia 16/10/2019 das 08:00 às 17:00 hs, na EE Santo Antônio , 
localizada na rua 06, n° 907-Centro, Município de itapagipe/MG 
– CEP 38240-000, Telefone (34) 3424-2161, e-mail: santoanto-
nio159158@itapagipe.Os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na sede da própria escola e na página da internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Lia Salgado realiza Chamada Pública nº 04/2019 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a 
documentação prevista em conformidade com o seu regulamento 
Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/
FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 17 de Outubro de 2019 das 14h às 18h , na EE Lia 
Salgado , localizada na –rua Francisco verçosa , n° 140 Município 
de Araxá MG - CEP 38.183.354 Telefone 3662.2869 e-mail: - esco-
la.158259@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na sede da própria escola e na página da 
internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Lia Salgado realiza Chamada Pública nº 05/2019 
para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, 
do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a 
documentação prevista em conformidade com o seu regulamento 
Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/
FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
Venda até o dia 17 de Outubro de 2019 das 14h às 18h , na EE Lia 
Salgado , localizada na –rua Francisco verçosa , n° 140 Município 
de Araxá MG - CEP 38.183.354 Telefone 3662.2869 e-mail: - esco-
la.158259@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros alimen-
tícios estão disponíveis na sede da própria escola e na página da 
internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar João Antônio Amâncio da Escola Estadual Rotary, 
realiza Chamada 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 em confor-
midade com o seu regulamento Próprio de Licitação, Lei Federal 
Nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, 
para Habilitação e Projeto de venda até o dia 17/10/2019 das 07:00 
às 16:30 horas, na E .E . rotary, localizada na rua Astolfo Lemos, 
N° 200 Bairro: urciano Lemos Município de Araxá – MG - CEP 
38.181.140 – Telefone: (034) 3662-5189 - E-mail: escola.218502@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na sede da própria Escola e na página da internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar da Escola Estadual Polivalente de Araxá realiza 
Chamada Pública nº 05/2019 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 em confor-
midade com o seu regulamento Próprio de Licitação, Lei Federal 
nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 25/10/2019 das07:00 
às 13:00 horas, na EE Professor Luiz Antônio Correia de oliveira, 
localizada na rua Santo Antônio, n° 150 – Bairro Santo Antônio, 
Município de Araxá – MG - CEP 38.182-106 Telefone (34) 3662-
3140, e-mail: escola.158194@educação.mg.gov.br Os quantitativos 
e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da própria escola 
e na página da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .
mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Presidente Tancredo Neves realiza Chamada 
Pública nº 003/2019 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 em conformidade com 
o seu regulamento Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, 
resolução CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e 
Projeto de Venda até o dia 18 de outubro de 2019 das07:00 às 22:00, 
na E .E . Presidente Tancredo Neves, localizada na rua Benedito de 
Deus, n° 190 – Aparecida de Minas, Município de Frutal – MG - 
CEP 38.205-000 Telefone (34) 34251359, e-mail: escola.319201@
educacao .mg .gov .br . os quantitativos e gêneros alimentícios estão 
disponíveis na sede da própria escola e na página da internet: http://
www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
– AGriCuLTurA FAMiLiAr - PNAE

A Caixa Escolar Maria de Magalhães realiza Chamada Pública nº 
005/2019 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 em conformidade com o seu regula-
mento Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução 
CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 18/10/2019 das 07:00 às 18:00, na E. E. Maria 
de Magalhães, localizada na Pepururé, n° 207 – vila rica, Municí-
pio de Araxá – MG - CEP 38.183-126, Telefone (34) 3661-2764, 
e-mail: financeiroeemariademagalhaes@hotmail.com. Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da própria 
escola e na página da internet: http://www .portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – 
AGriCuLTurA FAMiLiAr - CoNTrAPArTiDA

A Caixa Escolar Maria de Magalhães realiza Chamada Pública nº 
006/2019 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 em conformidade com o seu regula-
mento Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução 
CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto 
de Venda até o dia 18/09/2019 das 07:00 às 18:00, na E. E. Maria 
de Magalhães, localizada na Pepururé, n° 207 – vila rica, Municí-
pio de Araxá – MG - CEP 38.183-126, Telefone (34) 3661-2764, 
e-mail: financeiroeemariademagalhaes@hotmail.com. Os quantita-
tivos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da própria 
escola e na página da internet: http://www .portaldaagriculturafami-
liar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA 
– AGriCuLTurA FAMiLiAr - PNAE

A Caixa Escolar José Acácio da Silva realiza Chamada Pública nº 
07/2019 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 em conformidade com o seu regula-
mento Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução 
CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 22/10/2019 das 13:00 às 17:00 hs, na EE José Acá-
cio da Silva, localizada na rua vinte oito, n° 140 – Bairro Centro, 
Município de Água Comprida – MG – CEP 38.110-000, Telefone 
(34)3324-1337, e-mail: escola.311863@educacao.mg.gov.br Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da 
própria escola e na página da internet: www .portaldaagriculturafa-
miliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA PÚBLiCA – 
AGriCuLTurA FAMiLiAr – CoNTrAPArTiDA ESTADuAL
A Caixa Escolar José Acácio da Silva realiza Chamada Pública nº 
08/2019 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 em conformidade com o seu regula-
mento Próprio de Licitação, Lei Federal nº 11 .947/2009, resolução 
CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 04/2015, para habilitação e Projeto de 
venda até o dia 23/10/2019 das 13:00 às 17:00 hs, na EE José Acá-
cio da Silva, localizada na rua vinte oito, n° 140 – Bairro Centro, 
Município de Água Comprida – MG – CEP 38.110-000, Telefone 
(34)3324-1337, e-mail: escola.311863@educacao.mg.gov.br Os 
quantitativos e gêneros alimentícios estão disponíveis na sede da 
própria escola e na página da internet: www .portaldaagriculturafa-
miliar .mg .gov .br

ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar Juscelino Kubitscheck realiza Chamada Pública 
nº 04/2019 para Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura 
Familiar Alimentação Estadual - Contrapartida, do Empreendedor 
Rural ou de suas organizações para Alimentação Escolar. Os Grupos 
Formais e informais deverão apresentar a documentação prevista 
em conformidade com o seu regulamento Próprio de Licitação, Lei 
Federal nº 11 .947/2009, resolução CD/FNDE Nº 026/2013 e Nº 
04/2015, para habilitação e Projeto de venda até o dia 16/10/2019 
das 07:00 às 17:00 h, na E .E Bom Sucesso, localizada na rua Anto-
nio das Graças oliveira, n° 1050 – Centro, Município de Carnei-
rinho – MG - CEP 38.290-000 Telefone (34) 3454-1094, e-mail: 
escola.159255@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos e gêneros 
alimentícios estão disponíveis na sede da própria escola e na página 
da internet: http://www .portaldaagriculturafamiliar .mg .gov .br
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S .r .E . METroPoLiTANA B
ExTrATo DE EDiTAL PArA CHAMADA 
PÚBLiCA – AGriCuLTurA FAMiLiAr

A Caixa Escolar ProFESSor riCArDo DE SouZA CruZ rea-
liza Chamada Pública nº 05/2019 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, alterada pela resolução CD/FNDE 
nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até o dia 21/10/2019, 
às 08:00h n EE Professor Ricardo de Souza Cruz localizada na 
rua Gonçalo Laço, nº 120, Bairro Nova Esperança, Cidade: Belo 
Horizonte, MG, CEP 31230-350, telefone: (31) 3411-7010, e-mail: 
eeprsc2@gmail.com. Os quantitativos e Gêneros Alimentícios estão 
disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educa-
cao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar ProFESSor riCArDo DE SouZA CruZ rea-
liza Chamada Pública nº 06/2019 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, alterada pela resolução CD/FNDE 
nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até o dia 21/10/2019, 
às 09:00h na EE Professor ricardo de Souza Cruz localizada na 
rua Gonçalo Laço, nº 120, Bairro Nova Esperança, Cidade: Belo 
Horizonte, MG, CEP 31230-350, telefone: (31) 3411-7010, e-mail: 
eeprsc2@gmail.com. Os quantitativos e Gêneros Alimentícios estão 
disponíveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educa-
cao .mg .gov .br .
A Caixa Escolar GErALDiNA ANA GoMES realiza Chamada 
Pública nº 02/2019 para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agri-
cultura Familiar do Empreendedor Rural ou de suas organizações 
para Alimentação Escolar . os Grupos Formais e informais deve-
rão apresentar a documentação prevista no Artigo 27 da resolução 
FNDE Nº 26/13, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 
para habilitação e Projeto de venda até o dia 21/10/2019, às 17:00h 
na EE Amélia Santana Barbosa localizada na rua viriato Alexan-
drino de Melo, nº 240, Bairro Guarujá, Cidade: Betim, MG, CEP 
32603-252, telefone: (31) 3532-3554, e-mail: escola.7854@educa-
cao .mg .gov .br . os quantitativos e Gêneros Alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
A Caixa Escolar Dr . JoSÉ DE MATHEuS vASCoNCELoS rea-
liza Chamada Pública nº 02/2019 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, alterada pela resolução CD/FNDE 
nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até o dia 22/10/2019, 
às 18:00h na EE Padre José Maria de Man localizada na Rua Itaco-
lomi, nº 168, Bairro Monte Castelo, Cidade: Contagem, MG, CEP 
32285-100, telefone: (31) 3351-0332, e-mail: escola.8672@educa-
cao .mg .gov .br . os quantitativos e Gêneros Alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .

A Caixa Escolar ProFª NELiTA ANTÔNiA TiTo BorGES rea-
liza Chamada Pública nº 03/2019 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, alterada pela resolução CD/FNDE 
nº 04/2015 para habilitação e Projeto de venda até o dia 21/10/2019, 
às 07:30h na EE Elpídio Aristides de Freitas localizada na rua 
Maria Antônia Frágola, nº 50, Bairro Camargos, Cidade: Belo 
Horizonte, MG, CEP 30520-280, telefone: (31) 3333-1234, e-mail: 
escola.1597@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 DoM BoSCo realiza Chamada Pública nº 04/2019 
para aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar 
do Empreendedor Rural ou de suas organizações para Alimenta-
ção Escolar . os Grupos Formais e informais deverão apresentar a 
documentação prevista no Artigo 27 da resolução FNDE Nº 26/13, 
alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 para habilitação e 
Projeto de venda até o dia 05/11/2019, às 12:00h na EE Profes-
sora Nair de oliveira Santana localizada na rua Carlos Schettino, 
nº 735, Bairro Nova Gameleira, Cidade: Belo Horizonte, MG, CEP 
30510-270, telefone: (31) 3386-3335, e-mail: escola.1988@educa-
cao .mg .gov .br . os quantitativos e Gêneros Alimentícios estão dis-
poníveis na página da internet: http://agriculturafamiliar .educacao .
mg .gov .br .
A Caixa Escolar ELiAS SALoMÃo 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 apresen-
tar a documentação prevista no Artigo 27 da resolução FNDE Nº 
26/13, alterada pela resolução CD/FNDE nº 04/2015 para habilita-
ção e Projeto de Venda até o dia 18/10/2019, às 15:00h na EE Elias 
Salomão localizada na rua Serra Azul, nº 675, Bairro Concenza, 
Cidade: Mateus Leme, MG, CEP 35670-000, telefone: (31) 3535-
1780, e-mail: escola.34380@educacao.mg.gov.br. Os quantitativos 
e Gêneros Alimentícios estão disponíveis na página da internet: 
http://agriculturafamiliar .educacao .mg .gov .br .

ExTrATo DE EDiTAL PArA AQuiSiÇÃo DE 
GÊNEroS ALiMENTÍCioS – PNAE

A Caixa Escolar JuSCELiNo KuBiTSCHEK torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04/10/2019, 
às 18:00h, processo licitatório nº 10/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede d EE Professor Cláudio Brandão, localizada na Av . Senador 
Levindo Coelho, nº 250, Bairro vale do Jatobá, Cidade: Belo Hori-
zonte, MG, CEP 30662-290, telefone: (31) 3385-7146, e-mail: esco-
la.868@educacao.mg.gov.br, até o dia 04/10/2019, às 12:00h.
A Caixa Escolar ELiSEu LABorNE E vALE torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 08/10/2019, 
às 14:00h, processo licitatório nº 04/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Eliseu Laborne e vale, localizada na Av . Pandiá Caló-
geras, nº S/N, Bairro Jd . Montanhês, Cidade: Belo Horizonte, MG, 
CEP 30750-130, telefone: (31) 3462-1882, e-mail: escola.1325@
educacao .mg .gov .br, até o dia 07/10/2019, às 17:00h .
A Caixa Escolar DouTor TANCrEDo NEvES torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
10/10/2019, às 08:00h, processo licitatório nº 04/2019, 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 Manoel de Mattos Pinho, localizada 
na rua Presbítero João rosa da Silva, nº 760, Bairro Santa Helena, 
Cidade: Contagem, MG, CEP 32015-190, telefone: (31) 2524-0292/ 
3398-3409, e-mail: escola.8524@educacao.mg.gov.br, até o dia 
09/10/2019, às 17:00h .
A Caixa Escolar MAriA DA PENHA DoS SANToS torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 07/10/2019, às 11:00h, 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 Sílvio Lobo, localizada na rua vir-
gínia, nº 64, Bairro Filadélfia, Cidade: Betim, MG, CEP 32670-080, 
telefone: (31) 3531-2700, e-mail: escola.7897@educacao.mg.gov.
br, até o dia 04/10/2019, às 11:00h .
A Caixa Escolar ruY PiMENTA torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 04/10/2019, às 13:00h, 
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 EE 
ruy Pimenta, localizada na Av . Frei Henrique Soares, nº 310, Bairro 
Inconfidentes, Cidade: Contagem, MG, CEP 32260-340, telefone: 
(31) 3362-6013, e-mail: escola.8800@educacao.mg.gov.br (31) 
3362-6013, até o dia 04/10/2019, às 12:00h .
A Caixa Escolar MAriA DA PENHA DoS SANToS torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 07/10/2019, às 10:00h, 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 EE Sílvio Lobo, localizada na rua vir-
gínia, nº 64, Bairro Filadélfia, Cidade: Betim, MG, CEP 32670-080, 
telefone: (31) 353-2700, e-mail: escola7897.@educacao.mg.gov.br, 
até o dia 04/10/2019, às 11:00h .
A Caixa Escolar ruY PiMENTA torna público, para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar no dia 04/10/2019, às 15:00h, 
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 EE 
ruy Pimenta, localizada na Av . Frei Henrique Soares, nº 310, Bairro 
Inconfidentes, Cidade: Contagem, MG, CEP 32260-340, telefone: 
(31) 3362-6013, e-mail: escola.8800@educacao.mg.gov.br, até o 
dia 04/10/2019, às 12:00h .
A Caixa Escolar MAriA DE SALLES FErrEirA torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 
04/10/2019, às 15:00h, 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 EE Maria de Salles Ferreira, localizada na rua 
Arpoador, nº 109, Bairro São Matheus, Cidade: Contagem, MG, 
CEP 31180-590, telefone: (31) 3350-1040, e-mail: escola.21644@
educacao .mg .gov .br, até o dia 04/10/2019, às 12:00h .
A Caixa Escolar JuSCELiNo KuBiTSCHEK torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 04/10/2019, 
às 17:30h, processo licitatório nº 10/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE Professor Cláudio Brandão, localizada na Avenida Sena-
dor Levindo Coelho, nº 250, Bairro vale do Jatobá, Cidade: Belo 
Horizonte, MG, CEP 30662-290, telefone: (31) 3385-7146, e-mail: 
escola.868@educacao.mg.gov.br, até o dia 04/10/2019, às 12:00h.
A Caixa Escolar PADrE JoÃo BoSCo PENiDo BurNiEr torna 
público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no 
dia 09/10/2019, às 17:30h, processo licitatório nº 06/2019, 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 Padre João Bosco Penido Bur-
nier, localizada na rua das Perpétuas, nº 79, Bairro Lindeia, Cidade: 
Belo Horizonte, MG, CEP 30690-270, telefone: (31) 3387-9077, 
e-mail: escola.2151@educacao.mg.gov.br (31 ) 3387-9077, até o 
dia 09/10/2019, às 14:00h .
A Caixa Escolar Mário CAMPoS torna público, para conhe-
cimento dos interessados, que fará realizar no dia 07/10/2019, às 
10:00h, processo licitatório nº 18/2019, Modalidade Convite para 
aquisição de gêneros alimentícios com recursos do PNAE . os inte-
ressados poderão obter informações e cópia do edital completo na 
sede da EE de Mário Campos, localizada na Diamante, nº 62, Bairro 
Centro, Cidade: Mário Campos, MG, CEP 32470-000, telefone: 

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3201909252350360147.
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